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Imprezy Mikołajkowe
Tradycyjnie na początku grudnia, w naszej gminie odbywają
się imprezy mikołajkowe zadedykowane dla naszych milusińskich.
I w tym roku również, w wyniku
wzorcowej współpracy Sołtysów,
Radnych, Wójta oraz pań z KGW i ze

Projekt
instalacji
kolektorów
słonecznych

Świetlic Środowiskowych (naszych
dzielnych śnieżynek) zorganizowano
osiem spotkań ze Świętym Mikołajem. Dzieci gromadnie przybywały, wierząc że za cały rok dobrego
sprawowania otrzymają upominki.
I nie zawiodły się. Prawie w każdym

SUPERJEDNOSTKA
OSP
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z sołectw hucznie witano Świętego
Mikołaja, a dzieci z drżącym sercem
odbierały słodkie prezenty. Ta prastara tradycja jest w nas bardzo
mocno zakorzeniona. Łącznie w spotkaniach wzięło udział ponad 350
dzieciaków.

Fałszywy
policjant
i wnuczek
znów oszukują
strona
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ogłoszenie

Wszelkiej pomyślności,
zdrowia i radości,
aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła
i ciepła rodzinnej atmosfery, a miłość,
pokój i szczęście niech towarzyszy
przez cały Nowy Rok!
Życzą
Przewodniczący Rady Gminy Włodowice

Alojzy Leśniak
wraz z Radnymi Gminy Włodowice

Wójt Gminy Włodowice

Adam B. Szmukier

Komunikat utrzymania dróg
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH
NA TERENIE GMINY WŁODOWICE W SEZONIE 2015/2016
Osoba odpowiedzialna: Leszek Bartosz
Telefon: 34 355 73 07;
606 899 416
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ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH
NA TERENIE GMINY WŁODOWICE W SEZONIE 2015/2016
Osoba odpowiedzialna: Sławomir Jędruszek
Telefon: 34 315 30 01 wew.120;
692 413 192

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.

2

3

Fakty Gminy Włodowice

Numer 04 (08)/2015

Pytania do…

Sołtysa Sołectwa Hucisko

Stanisława Musa

Funkcję Sołtysa pełni Pan po raz
pierwszy?
Tak. „Uczę się sołectwa”, kiedyś
byłem radnym, ale funkcja sołtysa
wiąże się z innymi zadaniami – nowa
funkcja – nowe zadania i obowiązki.
Dobra komunikacja i otwartość między
mieszkańcami pomaga w realizacji
celów. Cenię sobie dobrą współpracę
z paniami z KGW Hucisko.

niem ogrzewania centralnego w świetlicy „Promyczek”.
Jakie
zatem najbliższe plany
i zadania do wykonania?
Najważniejsze to drogi, bez dziur,
to wizytówka naszej miejscowości,
bolączką są też śmieci pozostawiane przy poboczach. To przykre, że
ktoś nie szanuje nas, ale i siebie też,
bo takim zachowaniem szkodzi nam
wszystkim. Ja sam często zbieram te
śmieci.
Mamy również problem z wodą,
który dobrze byłoby w najbliższym
czasie rozwiązać.

Ostatnio w Hucisku w świetlicy
wykonano ogrzewanie.
Tak, razem z Panem Czesławem
Maciążkiem wykonaliśmy w czynie
społecznym prace związane z założe-

Nowe inwestycje
W ramach przebudowy wykonano
wspólnie z Powiatem Zawierciańskim:
- odcinek drogi ul. Zamkowej
w Morsku;
- odcinek drogi relacji Góra Włodowska – Bory;
Natomiast w ramach bieżącego
utrzymania dróg wykonano remont
nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej ul. Świerkowej w miejscowości
Skałka.
Ponadto wykonano też remont
skrzyżowania drogi gminnej relacji Rudniki - Skałka z drogą powiatową relacji
Rudniki – Zawiercie.
Inwestycje te mają na celu poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt instalacji kolektorów słonecznych
„Ograniczenie niskiej emisji na
terenie Gminy Włodowice poprzez
budowę instalacji kolektorów słonecznych”
W terminie od 30.10.2015r. do
20.11.2015r. prowadzono nabór deklaracji do projektu.
W odpowiedzi na ogłoszenie, do
Urzędu Gminy Włodowice wpłynęło

291 deklaracji.  Planuje się przeprowadzić losowanie publiczne kolejności
doboru uczestników do projektu.
Wykonawca Programu funkcjonalno – użytkowego inwestycji, dokona
wstępnego doboru rodzaju instalacji
kolektorów słonecznych dla poszczególnych budynków oraz przedstawi
montaż finansowy Projektu.

Ilość Uczestników Projektu zależna będzie od wartości ogółem Projektu oraz rodzaju poszczególnych instalacji kolektorów słonecznych według
pozycji na Liście.
Planuje się, że wniosek w ramach
RPO WSL 2014-2020 o dofinansowanie zadania zostanie złożony w lutym
2016r.
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Jak Sołtys z Radnym
świetlicę modernizowali
Przez kilka pierwszych dni grudnia w świetlicy wiejskiej „Promyczek”
w Hucisku słychać było wyłącznie odgłosy młota, szlifierki i wiertarki. To właśnie sołtys Huciska Stanisław Mus wspólnie z radnym Rady Gminy Czesławem
Maciążkiem w ramach czynu, wykonywali skomplikowane czynności związane z montażem instalacji centralnego
ogrzewania. Zadanie trudne, ale niedościgniony ekspert od instalacji grzewczych Pan Czesław nie dawał za wygra-

ną. Przez sześć dni wypełnionych ciężką
pracą stworzono system, który doskonale ogrzewa świetlicę. Natomiast sołtys
– mistrz murarski bardzo profesjonalnie oprawił daszek oraz drzwi główne
do świetlicy. Piec wraz z grzejnikami
i armaturą zakupiono z oszczędności
w Funduszu Sołeckim, natomiast na
robociznę zabrakło już środków. Panowie swoją pracę wykonali całkowicie
nieodpłatnie, dla dobra naszej małej
Ojczyzny. Tak trzymać !!!

Oczyszczenie poboczy w czynie społecznym
Z inicjatywy sołtysa sołectwa Kopaniny – Skałka, Wojciecha Kozaneckiego wykonano wycięcie pobocza drogi
gminnej łączącej Rudniki ze Skałką.
Ostatnio tego typu prace przeprowadzono 19 lat temu, ale od tego czasu
ekspansywne rośliny rozkrzewiły się
tak, że przypominały dżunglę. Bardzo
dokuczliwe choć piękne tarniny i głóg
wchodziły już prawie na jezdnie i były
nie lada wyzwaniem. Na zaproszenie

sołtysa zgłosiło się kilkunastu mężczyzn,
mieszkańców Skałki oraz strażacy z OSP
Rudniki. Przy pomocy siekier, sekatorów i pił dokonano wycinki około 600
metrów pobocza co ma poprawić bezpieczeństwo, estetykę, a także wpłynie
na szybsze ustępowanie skutków zimy,
albowiem zmniejszy się występujące
tam zacienienie nawierzchni. Udany
czyn jest powodem do planowania
podobnego tym razem w Kopaninach.

Dwa bliźniacze projekty

Centrum
Rozwoju
Lokalnego
Zawiercia wspólnie z Sołtys Włodowic
oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej
w Rudnikach, w miesiącach sierpień –
wrzesień realizowało przedsięwzięcie
pn. „Rekultywacja terenu i odnowienie zieleni przy GOK we Włodowicach
i Szkole Podstawowej w Rudnikach”
w ramach projektu EKO-LOKALNIE.
Projekt był dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

W obu miejscowościach dokonano
nasadzeń kilkuset roślin ozdobnych
celem poprawy estetyki i uatrakcyjnienia turystycznego tych miejscowości.
Ewenementem była spontaniczność
mieszkańców, którzy w umówionych
dniach bardzo licznie przybyli z własnym sprzętem aby pracować przy
zazielenianiu. Najwięcej Było pań stowarzyszonych w KGW Włodowice i KGW
Rudniki, nie zabrakło także radnych
Rady Gminy Włodowice, sołtysów obu
sołectw oraz strażaków ochotników.
Cała praca wymagała dużego zaangażowania i sporego nakładu pracy.
Okazało się niezbicie, że kierując się
troską o naszą przestrzeń publiczną
nikt się nie oszczędzał. Ale opłaciło
się, przy obu obiektach stworzono ciekawe aranżacje.
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Narodowe Święto Niepodległości
Zawsze w Gminie Włodowice
patriotyzm był uznawany za wartość
najwyższą. Kultywując te szlachetne pobudki władze gminy wspólnie
z organizacjami społecznymi i szkołami uczciły ten dzień najpiękniej jak
potrafią. O 11:00 w Parkoszowicach
przy tamtejszej remizie strażackiej
odbył się uroczysty capstrzyk. Złożono kwiaty oraz zapalono znicze pod
tablicami upamiętniającymi martyrologie naszego Narodu. Po południu na
kościelnym placu odbyła się ceremonia
odsłonięcia tablicy upamiętniającej
10. Rocznicę Odzyskania Niepodległości, którą nasi przodkowie ufundowali
w 1928 roku. Dotychczas stała w nie-

zbyt fortunnym miejscu, na prywatnej
posesji przy skrzyżowaniu ulic Żareckiej i Ogrodowej. Obecnie za zgodą
Księdza Proboszcza ustawiono obelisk,
który świetnie komponuje się z histo-

ryczną tablicą. Uroku Świętu dodała
uroczysta msza za Ojczyznę, oraz
przepiękna inscenizacja patriotyczna
„Pisk Orła Białego” w wykonaniu Skautów Jurajskich.

SUPERJEDNOSTKA OSP

W I etapie powiatowym Plebiscytu na najlepszą jednostkę w województwie śląskim, jednostka OSP
Rzędkowice zajęła I miejsce i tym
samym zakwalifikowała się do etapu
wojewódzkiego.
Jednostka powstała w roku 1924,
obecnie liczy 25 druhów. Prezesem
jest Ryszard Powązka. W szeregach

OSP Rzędkowice funkcjonują również: Kobieca oraz Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza, które działają,
szkolą się i uczestniczą w różnych
wydarzeniach nie tylko strażackich,
ale także sportowych czy patriotyczno – kulturalnych.
„Wszystkich nas połączyła chęć
bezinteresownego niesienia pomocy

osobom, które tego potrzebują. Przez
wszystkie lata działalności, nieustannie kierując się zawołaniem „Bogu
na chwałę - Bliźniemu na ratunek”,
z wielkim entuzjazmem służymy
naszej Małej Ojczyźnie, za co jednostka została odznaczona „Złotą Odznaką
Honorową Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego” - mówi Konrad Ibek,
W-ce Prezes OSP w Rzędkowicach.
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Fałszywy policjant i wnuczek
znów oszukują
W ostatnich dniach na terenie powiatu zawierciańskiego ujawnili się oszuści działający metodą „na policjanta”. Wczoraj przestępcy kilkakrotnie próbowali wyłudzić pieniądze od starszych
osób. Na szczęście seniorzy zachowali czujność i nie dali się nabrać.
Zawierciańscy policjanci ostrzegają przed przestępcami, którzy okradają
starsze osoby. Oszuści dzwonią do wybranej osoby, podając się za wnuczka lub
coraz częściej za policjanta. Proszą o przekazanie dużej ilości gotówki nieznajomej osobie. Wymyślają przeróżne historie, czasem wyglądające bardzo
wiarygodnie.
Wczoraj policjanci z wydziału kryminalnego w ostatniej chwili udaremnili
przekazanie oszustowi 40 tys. złotych. 86-letni mężczyzna był przekonany, że
w ten sposób pomoże Policji w zatrzymaniu przestępcy.

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ – POWIEDZ NIE!
Pamiętaj, że niezależnie kto dzwoni i na jaki cel potrzebuje pieniędzy
to pod żadnym pozorem nie należy przekazywać pieniędzy osobie nieznajomej!
Jak nie dać się oszukać?
• dzwoni telefon,
• ktoś mówi, że jest Twoim wnuczkiem,
krewnym…coś się wydarzyło: wypadek, choroba
• rozmówca się rozłącza, a za chwilę
telefon dzwoni ponownie,
• ktoś mówi, że trwa akcja policyjna,
która pozwoli zatrzymać oszustów…
• pada prośba o zachowanie wszystkiego w tajemnicy,
• pilnie potrzebne są pieniądze lub
wartościowe rzeczy, jeśli nie masz
pieniędzy, pada prośba o zaciągnięcie
kredytu,
• rozmówca prosi Cię o przekazanie
pieniędzy wskazanej osobie lub wykonanie przelewu,

Pomogłaś/eś, przekazałaś/eś pieniądze, czekasz…
Uspokoiłaś/eś się, dopiero teraz
dzwonisz do wnuczka, na policję … już
wiesz, że dałaś/eś się oszukać… Straciłaś/eś wszystkie swoje oszczędności!
Nie musiało się tak stać. Bądź
ostrożna/y, pamiętaj:
• jeżeli rozmówca proponuje Ci, że
możesz potwierdzić autentyczność
dzwoniącego policjanta pod numerem
112 - zanim zadzwonisz pod ten telefon, sprawdź czy rozłączyłeś poprzednią rozmowę,
• Policja nigdy w takich lub podobnych
sytuacjach nie prosi o przekazanie
pieniędzy,
• nie działaj pochopnie pod presja
czasu,

• po rozmowie zadzwoń do kogoś bliskiego na znany Ci numer telefonu, by
opowiedzieć o zdarzeniu – nie może
być ono tajemnicą,
• jeśli nie możesz skontaktować się
z najbliższymi, niezwłocznie powiadom policję o takim zdarzeniu, dzwoniąc pod numer 112,
Nie dajmy przestępcom szansy!
Nie pozwólmy, aby zabrali oszczędności życia! Na Państwa sygnały policjanci czekają przez całą dobę. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że
nie jest to członek rodziny, czy prawdziwy funkcjonariusz tylko oszust
lub w chwili, gdy telefonująca osoba
postępuje w podany powyżej sposób
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE POWIADOMIENIE POLICJI.

Nie dajmy się okraść przed Świętami!
Każdego roku przed świętami
odnotowujemy dużą liczbę włamań
i kradzieży kieszonkowych. Okres
gorączki przygotowań przedświątecznych sprzyja bowiem rabusiom...
często z nieświadomą „pomocą”
samych okradzionych. Aby święta rzeczywiście przebiegły w szczęśliwej
atmosferze, należy pamiętać o kilku
fundamentalnych zasadach bezpieczeństwa.

Pośpiech i rozkojarzenie, to czynniki sprzyjające rabusiom. Złodzieje
zbierają prawdziwe żniwo w supermarketach, na targowiskach, w autobusach
komunikacji miejskiej i wszędzie tam,
gdzie panuje tłok. Często sztucznie
wywołany przez nich samych. Bądźmy
więc ostrożni i zwracajmy uwagę na to,
co dzieje się wokół nas. Aby zapobiec
kradzieży, powinniśmy odpowiednio
zabezpieczyć swoje rzeczy.

Oto kilka podstawowych rad
utrudniających życie złodziejom:
• Pieniądze najlepiej schować do
wewnętrznej kieszeni. Jeżeli wkładamy portfel, czy telefon komórkowy do
torby lub plecaka to pamiętajmy, aby
je zamykać i nosić przed sobą. Złodzieje najczęściej wybierają swoją
ofiarę, którą obserwują przez pewien
czas. Patrzą, gdzie chowa pieniądze.
Podchodzą blisko i dotykając spraw-
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dzają czy będzie reagować podczas
kradzieży. Jeśli mamy na sobie grubą
kurtkę, płaszcz czy kożuch, ich zadanie jest ułatwione. Nie należy również
pozostawiać torebek w wózkach sklepowych bez nadzoru nawet na chwilę.
• Podczas korzystania z bankomatów
również możemy paść ofiarą złodziei
i oszustów. Przestępcy zakładają
nakładki ze skanerami na klawiatury i czytniki kart magnetycznych
albo minikamery do przechwycenia
numeru PIN. Jeśli mamy jakiekolwiek
podejrzenia, należy podzielić się nimi
z Policją lub pobliskim bankiem.
• NIGDY nie należy zapisywać numeru
PIN i przechowywać go razem z kartą
bankomatową.
• Łupem złodziei kieszonkowych padają
nie tylko portfele czy telefony komórkowe. Z trudem zdobyte miejsce
na parkingu supermarketu, szybko
zamknięte auto, wrzucone bezwiednie do kieszeni kluczyki i już biegniemy po koszyk. To najczęstszy scenariusz przedświątecznych zakupów.
Wiele osób myśli, że ich auto jest bezpieczne, gdyż ma doskonałe zabez-
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pieczenia. Niestety, jeśli złodziej
upatrzy sobie interesujący go pojazd,
to zdobycie kluczyków z zewnętrznej kieszeni kurtki czy marynarki dla
kieszonkowca nie stanowi dużego
wyzwania. A z oryginalnymi kluczykami najlepsze alarmy i immobilisery są
bezwartościowe.
• W podobny sposób mogą nam zostać
skradzione klucze z domu, co w połączeniu ze zdobytym przez złodzieja adresem z naszych dokumentów,
pozwala mu na szybkie przejęcie najcenniejszych przedmiotów z mieszkania.
• Nawet krótkotrwałe opuszczenie
samochodu może skończyć się kłopotami, jeśli na siedzeniach pozostawimy wartościowe przedmioty. Torebki,
teczki, laptopy, portfele, biżuteria,
telefony, nawigacje GPS czy inne
gadżety elektroniczne są wypatrywane w samochodach przez włamywaczy. Nawet jeśli w pozostawionej
torbie czy kurtce nie ma niczego
wartościowego, złodziej o tym nie
wie, licząc na cenny łup. Często rozbita szyba jest dużo więcej warta,

niż skradziony ze środka przedmiot.
Najlepiej zabierać rzeczy ze sobą,
ponieważ wkładając je do bagażnika,
możemy już być obserwowani.
• Mieszkanie, szczególnie w okresie
świątecznym, to łakomy kąsek dla
złodzieja. Pamiętajmy, aby wyjeżdżając na święta do najbliższych,
swoje mieszkanie pozostawić pod
okiem przyjaznego sąsiada. Warto
również zamontować dodatkowe
zabezpieczenia w postaci alarmów
i kamer. Należy jednak pamiętać,
że dobrym sposobem na złodzieja
jest wzajemna pomoc sąsiedzka.
Bardzo ważne jest także zwracanie
uwagi na osoby obce przebywające na naszej ulicy bez konkretnego
celu, które mogą prowadzić obserwację. Dotyczy to również obcych
samochodów zaparkowanych lub
przejeżdżających wolno w pobliżu
posesji. Policjanci zalecają zapisanie tablic rejestracyjnych, koloru,
marki i typu takiego podejrzanego
pojazdu. W przypadku uzasadnionych podejrzeń należy niezwłocznie
powiadomić Policję tel 112 lub 997.

Grzej bezpiecznie!
Pora jesienna i zimowa to okres
wzmożonej eksploatacji urządzeń
grzewczych. Zły stan techniczny/
nieszczelność piecyków i pieców centralnego ogrzewania, nadmierne zużycie spirali grzewczej w grzejnikach
elektrycznych, brak drożności przewodów kominowych/, pozostawienie
bez stałego dozoru oraz niewłaściwa
eksploatacja tych urządzeń może być
przyczyną powstania i rozprzestrzeniania się pożaru w mieszkaniach oraz
budynkach. Często dochodzi również
do powstania pożarów w pomieszczeniach, w których znajdują się piece
centralnego ogrzewania ( w tym roku
już dwa razy pożary w naszej gminie
). Powyższe zdarzenia bardzo często
powodują zagrożenie dla zdrowia ludzkiego wskutek możliwości zatrucia
się dymem i czadem wydobywającym
się w czasie pożaru lub rozszczelnienia przewodów kominowych. Częstym
błędem jest składowanie materiału
opałowego w pobliżu przewodów kominowych i pieców centralnego ogrzewania. Zdarza się również, ze wspomnia-

budynków i innych obiektów budowlanych (Dz. U. z 2006r. Nr 80 poz. 563)
powinny być czyszczone co najmniej
cztery razy w roku od palenisk opalanych paliwem stałym, a co najmniej
dwa razy w roku od palenisk opalanych
paliwem płynnym i gazowym.

ny materiał opałowy bezpośrednio
przylega do nagrzanych części pieca
i przewodu kominowego, od których
drogą promieniowania cieplnego ulega
zapaleniu. Opał winien być składowany w odległości 1 m od urządzeń, których powierzchnie zewnętrzne mogą
nagrzać się do temperatury przekraczającej 100 C. Eksploatując urządzenia grzewcze należy zwrócić uwagę na
fakt czyszczenia przewodów kominowych w celu uzyskania ich drożności,
które zgodnie z § 30 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

Należy obowiązkowo usunąć od
kominów i ze strychów nagromadzone
zbędne materiały palne.
W ostatnim czasie z przyczyn złego
stanu technicznego i niewłaściwego
składowania materiałów opałowych
zanotowano wzrost liczby pożarów na
terenie Gminy Włodowice.
Czy dalej tak musi być.......
W br. w naszej gminie było 68 zdarzeń w tym:
• 48 pożarów suchych traw na łąkach
i nieużytkach;
• 4 pożary budynków;
• 2 pożary lasu;
• 2 pożary w kotłowniach
oraz 14 innych interwencji.
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W tej rubryce prezentujemy ciekawe
osobowości z naszej gminy.

Dziś prezentujemy
naszym czytelnikom
postać Barbary Florczyk,
mieszkanki Kopanin, która
z rzeczy z pozoru zwykłych
wyczarowuje rzeczy piękne
i nietuzinkowe.

Sylwia Surowiec: Pani Basiu, jest
Pani bardzo skromną osobą o dużym
talencie. Czy uczyła się Pani w kierunku
plastycznym?
Barbara Florczyk: Nie, z zawodu
jestem kucharzem.
S.S.: Można powiedzieć, że to też
sztuka.
B.F: Tak. Co do rękodzieła, mnie
to uspokaja, wycisza i relaksuje. Ja to
uwielbiam, to moje hobby.
S.S.: Od czego się zaczęło, czy ktoś
z Pani bliskich zajmował się, np. decoupagem czy robieniem kwiatków z krepiny?
B.F.: Swoją przygodę z rękodziełem zaczęłam sześć lat temu, do moich
rodziców przyjechała znajoma, która
robiła kartki z haftu matematycznego.
S.S.: Jest Pani bardzo młodą osobą,
to wspaniale, że są takie osoby jak
Pani. Zatem rozpoczęła Pani od kartek
z haftu matematycznego, a teraz mam
wrażenie, że żadna inna technika nie
ma przed Panią tajemnic. Tworzy Pani
wspaniałe choinki z makaronu, z szyszek
(w tych nawet można włączyć światełka), piękne przedmioty metodą decoupage, kwiaty, a te bombki to..
B.F.: Wykonałam je metodą karczocha. Są różne metody, ale to wszystko zależy od wyobraźni, mam pomysł

i działam. Np. kolczyki są metodą
zwaną sutasz, jest metoda kanzashi,
czyli robienia różnych ozdób ze wstążki.
S.S.: Patrząc na Pani pracę, mogę
stwierdzić, że z każdego materiału
można coś zrobić.
B.F.: Tak, zawsze, nawet z papierka czy kawałka materiału. Ważna jest
wyobraźnia i pomysł.
S.S.: Rozumiem, że uczy się Pani
sama?
B.F.: Tak, różne ciekawostki obserwuję też na kiermaszach, natomiast
przy poznawaniu nowej techniki, podpatruję w Internecie. Jak ktoś jest
zainteresowany, tym co ja robię, to
pokazuję doradzam co użyć i jak zastosować.

S.S.: Uczestniczy też Pani ze swoimi
pracami w różnych kiermaszach, prezentuje Pani prace na dożynkach.
B.F.: Tak, przede wszystkim są to
wystawy rękodzieła artystycznego,
w najbliższym czasie wybieram się na
kiermasz świąteczny. Należę do Koła
Ludzi Pozytywnie Zakręconych, razem
jeździliśmy po całym Śląsku. Dostaję
również zaproszenia na pokazy świąteczne. Raz wzięłam udział w konkursie dotyczącym świąt Wielkanocnych,
zajęłam II miejsce, wykonałam koguta
z wytłaczanek.
S.S.: Pani prace cieszą się dużym
zainteresowaniem. Czy, zdarza się, że
np. ktoś prosi, żeby je wykorzystać do
dekoracji.
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B.F.: Tak, głównie daję znajomym,
którzy potrzebują na wystawy sklepowe, ale najczęściej do domu, zdarzyło się też tak, że właściciel hotelu,
w którym mieliśmy pokaz rękodzieła,
poprosił, aby kilka rzeczy zostawić, bo
bardzo mu się spodobały.
S.S.: Co poradziłaby Pani osobom,
które szukają ciekawego pomysłu na
spędzanie wolnego czasu i zaciekawiło
ich rękodzieło? Od czego mogą zacząć,
aby się nie zniechęcić?
B.F.: Dla mnie najłatwiejsze jest
robienie kwiatów z krepiny. Wygląda na
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skomplikowane, ale z tych wszystkich
metod, to jest najprostsze do wykonania.
S.S.: Najbardziej pracochłonną
metodą jest…
B.F.: Sutasz.
S.S.: Tą metodą wykonała Pani kolczyki, jak długo trwały prace?
B.F.: Wszystko zależy od wielkości, czy mają koraliki, tutaj wszystko
trzeba bardzo precyzyjnie, równo zszywać. Można poświęcić 3 dni, a nawet
i dłużej. Robiłam kiedyś duży naszyjnik,
dziennie po 3 godziny, prace zajęły mi
2 tygodnie.

S.S.: Bombki metodą karczoch, też
wydają się być pracochłonne?
B.F.: Karczochy, to druga metoda
jaką zaczęłam wykonywać po kartkach,
na początku spędzałam dużo czasu, ale
teraz nie sprawia mi to żadnego problemu. Najważniejsze, aby się nie zrażać
i realizować swoje wizje i pomysły.
Teraz uczę się frywolitki.
S.S.: Bardzo dziękuję za rozmowę.
Życzę realizacji nowych, ciekawych
pomysłów, a korzystając z okazji, że
zbliżają się święta życzę zdrowia i radości dla Pani i najbliższych.

ręcznej. Wydarzenie to zorganizowane
było przez Fundację Rozwoju Kultury
Fizycznej przy współpracy z Polskim
Związkiem Piłki Ręcznej z okazji zbliżających się Mistrzostw Europy. To właśnie
z Naszego Orlika-jedynego na Śląskutelewizja Polsat News, relacjonowała
trening. 17 października na sali sportowej odbyło się drugie Lokalne Spotkanie
Edukacyjne z udziałem gościa specjalnego - Mistrza Świata Juniorów w piłce
siatkowej- Marcina Prusa, który podzielił się swoim doświadczeniem związanym ze współpracą z młodzieżą. Celem
spotkania było zaprezentowanie Animatorom dobrych praktyk dotyczących
prowadzenia treningów. Gwoździem
programu był pokaz medali zdobytych
przez Marcina Prusa, a także złotego

medalu Mistrzostw Świata w siatkówce
z 2014 roku, oraz trening z młodzieżą
z Uczniowskiego Klubu Sportowego.
W dniach 21-24 października w Pucku,
Animator Mateusz prowadził warsztaty dotyczące roli animatora, a także
podzielił się swoimi spostrzeżeniami
dotyczącymi pracy na Orliku. Ponadto
jako jeden z 14 Animatorów został laureatem konkursu „Kumulacja Aktywności- Wygraj Spotkanie z Mistrzem”. 23
listopada w ramach konkursu odbyło się
spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej
z mistrzynią Europy w piłce siatkowej
- Małgorzatą Niemczyk. Podsumowując, ten rok należał do pracowitych,
możemy śmiało stwierdzić, że nasz
Orlik jest w czołówce najlepszych orlików w województwie.

Orlik
Mijający rok 2015 obfitował w wiele
ciekawych wydarzeń sportowych mających miejsce na naszym Orliku. Dzięki
temu, że na przełomie lutego i marca
Animator Mateusz Cierpiński został
wybrany na Animatora Eksperta- jako
jeden spośród 48 osób z całej Polskimogło mieć miejsce mnóstwo interesujących wydarzeń oraz spotkań.
W kwietniu, z okazji zbliżających się
obchodów 60-lecia Szkoły Podstawowej
im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach, przy wsparciu Orlika i wolontariuszy zostało zorganizowanych wiele
konkursów dla absolwentów, m.in.
Turniej tenisa stołowego i piłki nożnej,
oraz Marsz Nordic Walking do Morska.
W ramach projektu Akademii Animatora w maju odbyło się pierwsze Lokalne
Spotkanie Edukacyjne dla Animatorów
okolicznych Orlików celem omówienia programu „Animator Moje boisko
orlik 2012” i pracy oraz roli animatora.
W spotkaniu tym wzięły udział 23 osoby .
W okresie wakacyjnym zapewniono najmłodszym użytkownikom Orlika liczne
atrakcje, tj. suchy basen z kulkami
oraz wielkie klocki piankowe. W nowym
roku szkolnym chłopcy z VI klasy szkoły
podstawowej, a także I klasy Gimnazjum brali udział w Finale Wojewódzkim o Puchar Premiera RP jako jedna
z ośmiu najlepszych drużyn na Śląsku.
„Jest to największy sukces i wyróżnienie dla naszego Orlika oraz Gminy”mówi Animator Mateusz. Miesiąc październik zaowocował w wiele ważnych
wydarzeń. 11 października Nasz Orlikjako jeden z 200 Orlików z całej Polskibrał udział w Oficjalnym biciu rekordu
Guinessa w największym treningu piłki
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APEL
Apelujemy do wszystkich, aby nie wyrzucać śmieci do lasów, rowów lub miejsc do tego nieprzeznaczonych. Pozostawione śmieci wpływają nie tylko na estetykę i piękno gminy ale również mają
negatywny wpływ na środowisko. Ponadto prace porządkowe związane z oczyszczaniem i likwidacją
dzikich wysypisk generują koszty, które ponosi gmina.
Zmiany w systemie odbiorów wywozów odpadów komunalnych w 2016 r.
Od stycznia 2016 roku odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie
w danym miesiącu w różnych terminach dla odpadów zmieszanych (kosze)
i odpadów segregowanych (worki).
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.),
uprzejmie informuję, iż od stycznia 2016 roku zmieniają się terminy płatności
za odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Włodowice:
1) za styczeń i luty – płatność do 15 lutego,
2) za marzec i kwiecień – płatność do 15 kwietnia,
3) za maj i czerwiec – płatność do 15 czerwca,
4) za lipiec i sierpień - płatność do 15 sierpnia,
5) za wrzesień i październik – płatność do 15 października,
6) za listopad i grudzień – płatność do 15 grudnia.

Kalendarz wywozu odpadów komunalnych
Prosimy o wystawianie pojemników oraz worków segreg. przed posesję w odległości nie większej
niż 2 metry od drogi głównej w dniu wywozów do godziny 6.00 rano.

Włodowice,
Góra Włodowska

01.01.2016
- 31.12.2016

ODPADY
KOMUNALNE

Odpady
zielone

ODPADY
KOMUNALNE

ODPADY
SEGREGOWANE
plastik,szkło
i makulatura

Odpady
zielone

styczeń

04.01.16
styczeń

09.01.16
styczeń

styczeń

15.02.16
styczeń 17.02.16
styczeń 17.02.16
styczeń

01.02.16
styczeń

03.02.16
styczeń 03.02.16
styczeń

21.03.16
styczeń 16.03.16
styczeń

styczeń

07.03.16
styczeń

02.03.16
styczeń

kwiecień

18.04.16
styczeń 20.04.16
styczeń 20.04.16
styczeń

04.04.16
styczeń

07.04.16
styczeń 07.04.16
styczeń

maj

16.05.16
styczeń 18.05.16
styczeń 18.05.16
styczeń

02.05.16
styczeń

07.05.16
styczeń 07.05.16
styczeń

czerwiec

20.06.16
styczeń 15.06.16
styczeń 15.06.16
styczeń

06.06.16
styczeń

03.06.16
styczeń 03.06.16
styczeń

lipiec

18.07.16
styczeń 20.07.16
styczeń 20.07.16
styczeń

04.07.16
styczeń

08.07.16
styczeń 08.07.16
styczeń

sierpień

17.08.16
styczeń 24.08.16
styczeń 24.08.16
styczeń

01.08.16
styczeń

03.08.16
styczeń 03.08.16
styczeń

wrzesień

19.09.16
styczeń 21.09.16
styczeń 21.09.16
styczeń

05.09.16
styczeń

07.09.16
styczeń 07.09.16
styczeń

październik

17.10.16
styczeń 26.10.16
styczeń 26.10.16
styczeń

03.10.16
styczeń

05.10.16
styczeń 05.10.16
styczeń

listopad

21.11.16
styczeń 16.11.16
styczeń

styczeń

07.11.16
styczeń

05.11.16
styczeń

grudzień

19.12.16
styczeń 21.12.16
styczeń 21.12.16
styczeń

05.12.16
styczeń

07.12.16
styczeń 07.12.16
styczeń

styczeń
luty
marzec

ODPADY
SEGREGOWANE
plastik,szkło
i makulatura

Morsko, Rzędkowice,
Skałka

18.01.16
styczeń 20.01.16
styczeń

styczeń

styczeń
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Zabudowa
wielorodzinna

Prosimy o wystawianie pojemników oraz worków segreg. przed posesję w odległości
nie większej niż 2 metry od drogi głównej w dniu wywozów do godziny 6.00 rano.

styczeń

04.01.16

18.01.16
styczeń

luty

01.02.16

15.02.16
styczeń

marzec

01.03.16

14.03.16
styczeń

kwiecień

11.04.16

25.04.16
styczeń

maj

09.05.16

23.05.16
styczeń

czerwiec

06.06.16

20.06.16
styczeń

lipiec

04.07.16

18.07.16
styczeń

sierpień

01.08.16

17.08.16
styczeń

wrzesień

12.09.16

26.09.16
styczeń

październik

10.10.16

24.10.16
styczeń

listopad

07.11.16

21.11.16
styczeń

grudzień

05.12.16

19.12.16
styczeń

01.01.2016
- 31.12.2016

30.03.16

PSZOK
30.08.16

Włodowice, Góra Włodowska,
Morsko, Rzędkowice, Skałka
21.01.16, 21.04.16,
21.07.16, 17.10.16
Rudniki, Kopaniny, Parkoszowice,
Zdów, Hucisko
22.01.16, 22.04.16,
22.07.16, 18.10.16

Kalendarz wywozu odpadów komunalnych
Prosimy o wystawianie pojemników oraz worków segreg. przed posesję w odległości nie większej
niż 2 metry od drogi głównej w dniu wywozów do godziny 6.00 rano.

Parkoszowice, Zdów,
Hucisko

Rudniki,
Kopaniny

Harmonogram
wywozu odpadów
z posesji
o utrudnionym
dojeździe

ODPADY
KOMUNALNE

ODPADY
SEGREGOWANE
plastik,szkło
i makulatura

Odpady
zielone

ODPADY
KOMUNALNE

ODPADY
SEGREGOWANE
plastik,szkło
i makulatura

Odpady
zielone

11.01.16
styczeń

13.01.16
styczeń

styczeń

25.01.16
styczeń

27.01.16
styczeń

styczeń

29.01.16

08.02.16
styczeń

10.02.16
styczeń 10.02.16
styczeń

22.02.16
styczeń

24.02.16
styczeń 24.02.16
styczeń

29.02.16

14.03.16
styczeń

09.03.16
styczeń

styczeń

30.03.16
styczeń

23.03.16
styczeń

styczeń

30.03.16

11.04.16
styczeń

13.04.16
styczeń 13.04.16
styczeń

25.04.16
styczeń

27.04.16
styczeń 27.04.16
styczeń

29.04.16

09.05.16
styczeń

11.05.16
styczeń 11.05.16
styczeń

23.05.16
styczeń

25.05.16
styczeń 25.05.16
styczeń

31.05.16

13.06.16
styczeń

08.06.16
styczeń 08.06.16
styczeń

27.06.16
styczeń

22.06.16
styczeń 22.06.16
styczeń

30.06.16

11.07.16
styczeń

13.07.16
styczeń 13.07.16
styczeń

25.07.16
styczeń

27.07.16
styczeń 27.07.16
styczeń

29.07.16

08.08.16
styczeń

10.08.16
styczeń 10.08.16
styczeń

22.08.16
styczeń

29.08.16
styczeń 29.08.16
styczeń

31.08.16

12.09.16
styczeń

14.09.16
styczeń 14.09.16
styczeń

26.09.16
styczeń

28.09.16
styczeń 28.09.16
styczeń

28.09.16

10.10.16
styczeń

19.10.16
styczeń 19.10.16
styczeń

24.10.16
styczeń

31.10.16
styczeń 31.10.16
styczeń

28.10.16

14.11.16
styczeń

09.11.16
styczeń

styczeń

28.11.16
styczeń

23.11.16
styczeń

styczeń

30.11.16

12.12.16
styczeń

14.12.16
styczeń 14.12.16
styczeń

28.12.16
styczeń

29.12.16
styczeń 29.12.16
styczeń

21.12.16

01.01.2016
- 31.12.2016
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Chwile z naszej historii zachować
od zapomnienia...

Prezentujemy Państwu
fotografię przedstawiającą
kościół pw. Św. Bartłomieja
we Włodowicach.
Jednocześnie zachęcamy posiadaczy starych
fotografii do udostępnienia ich w celu publikacji.
Gwarantujemy zwrot oryginału.
Prosimy o kontakt z Redakcją.

Ciekawostka
wędkarska

Chociaż w Gminie Włodowice
nie ma dużych zbiorników wodnych
i wędkarstwo nie jest nadzwyczajnie
hołubione to zdarzają się takie perełki jak złowienie wodnego giganta,
który został wyciągnięty ze zbiornika
na Skałce. Olbrzymi szczupak (86 cm)
został złowiony przez Pana Eugeniusza Zielińskiego, wędkarza ze sporym
doświadczeniem i tzw. ręką do wędki.
Łowi ryby na różnych akwenach,
a nawet na Bałtyku, ale ta gratka była
dla niego sporym zaskoczeniem.

Hubertus - święto myśliwych

Przepiękną tradycję podtrzymują myśliwi skupieni w Kole Łowieckim
„Ostaniec”. Koło co prawda swoją siedzibę ma w Zawierciu i stamtąd jest
najwięcej myśliwych, ale to jednak
na terenie naszej gminy mają swoje
największe łowiska, a także miejsce, gdzie corocznie odprawiana jest
polowa msza święta w intencji myśliwych. Prezes Koła Andrzej Kędzierski
nie wyobraża sobie inaczej. Msza, przy
leśnej starej kapliczce, jest począt-

kiem obchodów a po niej ceremonia
pasowania na myśliwego, wręczenie
odznaczeń oraz towarzyskie spotkanie.
Myśliwi z wielką pasją realizują swoją
misję: dokarmiają zwierzęta, introdukują zagrożone gatunki oraz usuwają
zastawione sidła przez kłusowników.
Trzej nowi adepci myślistwa po złożonym ślubowaniu zasilą krąg entuzjastów, którzy od setek lat podtrzymując
dobre zwyczaje prowadzą wzorową
gospodarkę łowiecką.

