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Gminne Święto Strażaka

tradycyjnie w pierwszych dniach 
maja, strażacy obchodzą swoje 
święto (4 maja to rocznica męczeń-
skiej śmierci ich patrona Św. Flo-
riana). tego roku w rolę gospodarzy 
gminnego święta wcielili się strażacy 
z rudnik. 3 maja przed godziną 11, 
na parking przy kościele zajecha-
ły zarówno wozy bojowe jak rów-

nież cywilne, ale wszystkie ze stra-
żakami. Jak zwykle po uroczystej 
mszy świętej w intencji strażaków 
i ich rodzin, kolumna marszowa przy 
dźwiękach orkiestry dętej przede-
filowała ulicami  rudnik do tamtej-
szej remizy. tam na części świeckiej 
złożono raport, nastąpił przegląd 
pododdziałów, a następnie wręczono 

odznaczenia zasłużonym strażakom. 
Wielką furorę zrobiła najmłodsza 
strażaczka nikola, dwuletnia dziew-
czynka, która paradowała w specjal-
nie dla niej uszytym kompletnym 
strażackim stroju galowym. zgodnie 
ze zwyczajem uroczystość zakończy-
ła się poczęstunkiem dla strażaków 
i zaproszonych gości. 
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Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,  Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy,  
Wszyscy Pracownicy Oświaty,  Kochani Rodzice, Drodzy Uczniowie

Dzień zakończenia roku szkolnego to najpiękniejszy dzień w roku szkolnym. Każdy bowiem z niecierpliwością 
czeka ostatniego dzwonka i słów dyrekcji szkoły: „rok szkolny 2016/2017 uważam za zakończony”. 

Wszyscy chcecie szybko zacząć realizować swoje plany i marzenia związane z wakacjami. 
Dziękuję wszystkim nauczycielom za całoroczny wysiłek i poświęcenie. Dziękuję pracownikom administracji 

i obsługi za wytężoną pracę. Ona jest może mniej zauważalna dla dzieci, ale jakże ważna do realizacji zadań 
szkoły. Dziękuję rodzicom za współprace ze szkołą. tylko bowiem harmonijne, jednolite działania wychowawcze 

przynoszą oczekiwane rezultaty. 
Wam drogie dzieci i młodzieży, dziękuję za starania na każdym polu: edukacyjnym, sportowym, wychowawczym. 

Chcę wierzyć, że dołożyliście wszelkich starań, by Wasze zmagania zakończyły się sukcesem.
nadszedł czas zasłużonego wypoczynku dla nauczycieli i uczniów. mam nadzieję, że zostanie wykorzystany 

w pełni, by nabrać sił przed kolejnym rokiem szkolnym, bo jak mówiła nasza noblistka – Wisława Szymborska – 
„Każdy przecież początek, to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze jest otwarta w połowie”. na wakacyjny 
czas Wszystkim życzę: słońca, radości i bezpiecznego wypoczynku, abyśmy wszyscy już we wrześniu spotkali się 

by czytać kolejne strony księgi zdarzeń. 

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.

Wójt Gminy Włodowice 
Adam B. Szmukier

27 sierpnia 2017r. we Włodowicach odbędzie się 

„Jurajskie Święto Plonów
- Promocja Kultury i Turystyki” 

Impreza rozpocznie się mszą świętą o godz. 12.00 
w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach, 

a następnie uczestnicy przemaszerują korowodem na plac przy Gimnazjum, 
gdzie odbędzie się pozostała część programu.



Fakty Gminy Włodowice3 Numer 02 (14)/2017 

pytania do… prezesa OSp rudniki   
grzegorza maciążka

Od kiedy rozpoczęła się pańska 
przygoda ze Strażą?

Już jako kilkunastoletni chłopiec 
uczęszczałem na zbiórki strażackie, 
bo mieszkałem w pobliżu remizy. 
ale to nie była wówczas moja wielka 
namiętność. później przyszło wojsko, 
następnie ożenek i kilka lat zamiesz-
kiwania poza rudnikami. ale kiedy 
ukończyłem budowę mojego domu, 
czas pozwolił mi aktywniej uczest-
niczyć w działalności społecznej. Od 
2011 roku pełnię funkcje prezesa, 
którą objąłem po moim poprzedniku, 
który obecnie pełni funkcję wójta 
naszej gminy. 

Co sprawia największą satysfakcję 
a co największy problem?

Olbrzymią radość sprawia ogrom 
rzeczy i spraw, które udało mi się 
wspólnie z naszymi strażakami zreali-
zować. Cieszy dobrze wyremontowa-
ne wnętrze remizy (klatka schodowa, 
sala główna, kuchnia) jak również 
świetnie wyremontowane pomiesz-
czenie garażu. garaż mamy odno-
wiony na bardzo wysokim poziomie. 
Jeszcze rok temu był tam zupełnie 
inny świat. zmurszałe tynki, nierów-
na posadzka z niepotrzebnym nikomu 
na wpół zasypanym kanałem. Dziś 
możemy się poszczycić, że mamy 

jeden z najpiękniejszych garaży stra-
żackich może i w całym powiecie. 
mamy także wyśmienicie zagospoda-
rowany plac przed remizą. trawnik 
wykaszamy kilka razy do roku, dzieci 
mają tam swój plac zabaw, gdzie 
hasają do woli. na tym placu nasza 
Straż organizuje festyny strażackie 
cieszące się ogromnym zainteresowa-
niem. Satysfakcjonujące jest też to, 
że większość tych dokonań udaje mi 
się wykonać przy pomocy strażaków, 
którymi kieruję. bez nich z pewnością 

nie byłoby tak obficie, ale przyznaję, 
że i moja rola jest nie mała, bo oso-
biście uczestniczę i kieruję każdym 
przedsięwzięciem.

a jeżeli mówimy o problemach to 
bolączką jest elewacja naszej remizy, 
którą należałoby obłożyć styropianem 
i pięknie wymalować. byłoby i pięk-
niej na zewnątrz i cieplej we wnętrzu. 
nasz samochód choć w dobrym tech-
nicznie stanie ma już ponad 30 lat 
i mógłby już być wymieniony na nowy.

najbliższe plany?
Kontynuując remont garażu nale-

żałoby wykonać szatnie dla strażaków 
udających się do działań. to praw-
dziwa bolączka. przygotowane jest 
już konstrukcyjnie i przy pierwszej 
sprzyjającej sposobności przy pomocy 
środków finansowych z budżetu gminy, 
no i oczywiście naszych strażaków to 
zadanie zostanie sfinalizowane. 

Chciałby pan jeszcze coś dodać? 
tak. Serdecznie dziękuję wszyst-

kim mieszkańcom rudnik i Skałki za 
hojność i olbrzymią życzliwość jaką 
obdarzają naszą Straż. Jest to szcze-
gólnie widoczne przy sprzedaży kalen-
darzy – cegiełek. pieniądze pozyska-
ne tą drogą w całości idą na rozwój 
naszej Jednostki. 

X powiatowy Dzień bibliotekarza

11 maja br. w gminnym Ośrodku 
Kultury we Włodowicach, odbyły się 
uroczyste obchody Dnia biblioteka-
rza i bibliotek. W uroczystości wzięli 
udział: dyrektorzy i bibliotekarze 
powiatu zawierciańskiego, przedsta-
wiciele Starostwa powiatu zawierciań-
skiego, proboszcz parafii pw. Św. bar-
tłomieja apostoła oraz władze gminy 
Włodowice. podczas spotkania wystąpił 
zespół „amonitki”, a swój wiersz wyre-
cytowała pani teresa piec. Wszyscy 
zaproszeni goście dzięki uprzejmości 
Księdza proboszcza zwiedzili przepięk-
ny Kościół we Włodowicach wraz z nie-
łatwym wejściem na kościelną wieżę, 
ale widok wart był trudnej wspinaczki. 
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Droga jak lustro 
Wiele radości mieszkańcom Kopanin 

daje wyremontowana droga łącząca ich 
miejscowość z zawierciem czy mrzygło-
dem. Satysfakcję mają kierowcy prze-
jeżdżający tą drogą sporadycznie czy 
codziennie bo jest wykonana na najwyż-
szym technologicznym poziomie. Wybu-
dowana została w 1976 roku aby łączyć 
mrzygłód z Włodowicami, który w czasie 
reformy administracyjnej w 1975 roku 
został przyłączony do naszej gminy. Od 
tego czasu przez ponad 40 lat jedynie 
„łatano” dziury i naprawiano fragmen-
ty. teraz Starostwo zarządzające tą 
drogą powiedziało: „StOp”, pozyskajmy 
środki i zróbmy wreszcie z tym porzą-
dek. to dzięki zaangażowaniu Staro-
sty zawierciańskiego Krzysztofa Wrony 
i Członka zarządu Cezarego barczyka 
udało się napisać wysoko punktowany 
wniosek o dotację z prOW-u i remont 

zrealizować. Wtórowali im w tym 
przedsięwzięciu radny Wojciech Kaza-
necki i Wójt gminy, którzy przy każdej 
sposobności przypominali o problemie 
i wybojach na tej drodze. tak więc 

mamy na terenie gminy, kolejny odcinek 
4,8 km drogi wyremontowany z budżetu 
Unii europejskiej oraz zawierciańskiego 
Starostwa w proporcjach 63,63 % Unia, 
36,37 % Starostwo.

niechciany maszt przekaźnikowy
W miejscu, gdzie kiedyś funkcjo-

nował państwowy Ośrodek maszynowy, 
w geograficznie najwyższym miejscu 
rudnik jedna z sieci telefonii cyfrowej 
planuje wybudować maszt przekaźniko-
wy. I może nie byłoby w tym nic nadzwy-
czajnego, bo obecnie takich masztów 
buduje się wiele, niemniej lokalizacja 
ta zdaniem mieszkańców rudnik nie 
należy do najlepszych. anteny zamoco-
wane na tym bardzo wysokim bo 52,5 
metrowym maszcie będą emitowały 
pole elektromagnetyczne na pobliską 
szkołę, do której uczęszczają nasze 

dzieci i wnuczęta. trudno jest dziś jed-
noznacznie powiedzieć jaki wpływ taki 
maszt wywoła na nasze zdrowie, nadal 
współczesna nauka ma wiele niewia-
domych. na zebraniu wiejskim, które 
zwołałem na wniosek Wójta, w dniu 7 
czerwca uczestniczący w nim mieszkań-
cy wysłuchali prelekcji oraz obejrzeli 
multimedialną prezentację o zagroże-
niach dla mieszkańców całej miejsco-
wości. powołany został komitet spo-
łeczny mający na celu zapobieżenie tej 
niefortunnej lokalizacji.  

Sołtys Sołectwa Rudniki Józef Pleban

Szanowni mieszkańcy, przypominamy, że zabrania się wystawiania odpadów komunalnych w punk-
tach do tego nieprzeznaczonych (np. przy kościele, na rynku i innych miejscach publicznych).  

Odpady należy wystawić przed posesję. Odpady, które będzie można wystawić to: zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, inne odpady niebezpiecz-
ne powstałe w gospodarstwie domowym, zużyte akumulatory i baterie, drzwi i okna z szybami, tekstylia (ubrania, 
kołdry, pierzyny itp.), odpady z ceramiki sanitarnej (muszle klozetowe, umywalki, brodziki itp.), zużyte opony w ilości 
4 sztuk, szkło, papier, popiół, opakowania wielomateriałowe, bio odpady, odpady z drobnych remontów nie wymaga-
jących zezwolenia zgłoszone do Urzędu gminy Włodowice na 3 dni przed terminem odbioru przez mpSzOK o ilości do 
300 kg/rok zgromadzone w workach. Opony z samochodów ciężarowych oraz ciągników nie będą odbierane. 

Kolejna zbiórka odpadów komunalnych odbędzie się 29 listopada 2017r.

Odbiór odpadów komunalnych 
przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (mpSzOK)
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Dzień Dziecka w naszej gminie

gwarno i rojno było przy 
gOK-u w poniedziałkowe popołudnie we 
Włodowicach 29 maja. Sołtys Wiesława 
Janikowska przygotowała wiele atrakcji 
dla naszych najmłodszych. były kon-
kursy, zabawy, wyśmienity poczęstunek 
oraz paczka ze słodyczami dla każdego 
dziecka, można też było do woli skakać 
na dmuchanych  zamkach. na koniec 
dzieci obejrzały, bardzo pouczający 
spektakl teatralny „Foszek czyścioszek” 
w wykonaniu prawdziwych aktorów. 
W zorganizowaniu dopomogli radni 
z Włodowic wraz z radną powiatową, 
radny z góry Włodowskiej, pani Dyrek-
tor gOK-u oraz Wójt gminy. równie uro-
czyście świętowano w rzędkowicach. 
W sobotę od 14:00 na placu przy remizie 
bawiono się w wymyślne gry i konkursy 
z ciekawymi nagrodami, był też gorący 
poczęstunek dla każdego uczestnika, 
dmuchane zamki i cukrowa wata. tu 
swoim kunsztem organizatorskim popi-
sały się panie z KgW rzędkowice, radny 
z rzędkowic, Dyrekcja gOK-U Włodowi-
ce oraz Wójt gminy. milusińscy odbie-
rali konkursowe nagrody, pałaszowali 
pyszne ciasta, albo kiełbaskę z grilla, 
nie było osób niezadowolonych. a na 
dodatek swój nowy repertuar zaprezen-
towała Kapela Jurajska, która w pełnym 
składzie dała wyśmienity koncert.
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rozmowa z panią anetą Wieczorek Dyrektor 
gOK i gbp

- Od początku 2016 roku gminny 
Ośrodek Kultury i gminna bibliote-
ka publiczna we Włodowicach działa-
ją jako niezależne instytucje kultury, 
wiele osób zadaje pytanie, jak taka 
zmiana wpłynęła na działalność i funk-
cjonowanie tych Instytucji?

- przekształcenie gOK i gbp we 
Włodowicach pozwoliło na rozwinięcie 
działalności i możliwość korzystania 
z zewnętrznych środków finansowych, 
dzięki którym możemy poszerzać naszą 
ofertę kulturalną, doposażać, oraz 
wzbogacać księgozbiór biblioteczny 
w nowości.

- zacznijmy od biblioteki, na tere-
nie naszej gminy mamy dwie, jedna we 
Włodowicach i filia w rudnikach, jak 
zmieniła się praca i działalność po prze-
kształceniu?

poza podstawową działalnością 
dotyczącą gromadzenia i udostępnia-
nia zbiorów bibliotecznych, biblioteka 
promuje czytelnictwo poprzez różnego 
rodzaju działania, takie jak: organizo-
wanie kreatywnych zajęć zakończo-
nych konkursami, cykle zajęć z dziećmi 
z terenu gminy Włodowice, promocja 
czytelnictwa poprzez kulturę i trady-
cje. We współpracy z Fundacją rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego prze-
prowadzono dla mieszkańców gminy 
zajęcia: bezpieczny e- Internet oraz na 
temat: jak można wykorzystać internet 
do poszerzenia własnych zaintereso-
wań i pasji. następnie Światowy Dzień 
Książki i praw autorskich, połączo-
ny z wizytą gości z biblioteki Śląskiej. 
biblioteka także brała udział w „Odjaz-
dowym bibliotekarzu”, rajdzie rowe-
rowym z Włodowic do Skarżyc. Oprócz 
tego, brała udział w akcji głośnego czy-
tania pod hasłem: „Cała polska czyta 
dzieciom”, organizacja i udział w Dniu 
Dziecka, udział w zajęciach w okresie 
wakacji, promocja czytelnictwa, gry, 
zabawy i konkursy. zorganizowano też 
spotkania autorskie z pisarzami. nasze 
biblioteki były również obecne na Kato-
wickich targach Książki poszerzając 
wiedzę i informację na temat nowości 
wydawniczych. zorganizowały i pro-
wadziły zajęcia z promocji czytelnic-
twa w przedszkolach na terenie naszej 
gminy, warsztaty kartek i ozdób świą-
tecznych. 

biblioteka uczestniczyła w gmin-
nych imprezach plenerowych, podczas 
których przeprowadzano akcje popula-
ryzujące książki i czytelnictwo. prze-
prowadzono scontrum kontrolne (czyli 
inwentaryzację) księgozbioru w gmin-
nej bibliotece publicznej we Włodo-
wicach i w Filii rudniki. Wykonano 
selekcje książek zniszczonych i zdezak-
tualizowanych. przeprowadzono prace 
konserwatorskie w bibliotece, pomalo-
wano pomieszczenie biblioteki, wymie-
niono drzwi i część regałów bibliotecz-
nych. przygotowano miejsce „ drugiego 
życia” książek i otwartą wypożyczal-
nię z książek przekazanych dla biblio-
teki jako dary, gdzie każdy może sam 
wymienić sobie książkę.

Dzięki działaniu jako Instytucja 
kultury nasze biblioteki mogą ubiegać 
się o dofinansowanie z ministerstwa 
Kultury na zakup nowości wydawni-
czych. I tak w 2016r. pozyskaliśmy 
w ten sposób 4 100 zł. 

- a jak wygląda działalność gminne-
go Ośrodka Kultury?

gOK organizował samodzielnie, 
jak i uczestniczył w przygotowywaniu 
i pomocy przy wielu imprezach odby-
wających sie na terenie naszej gminy. 
W gOK-u we współpracy z regional-
nym Ośrodkiem Kultury z Częstocho-
wy organizowane były warsztaty foto-
graficzne, teatralne, muzyczne oraz 
inne zajęcia dla dzieci, młodzieży jak 
i dorosłych. podczas ferii zimowych 
były organizowane zajęcia dla dzieci 
połączone z ciekawymi spotkaniami . 
gościliśmy policję, która przeprowa-
dzała akcję : bezpieczne Ferie. Dzieci 
z terenu naszej gminy wyjeżdżały do 
kina i teatru. Ciekawą okazała się 
współpraca z Ośrodkiem Doradztwa 
rolniczego, gdzie dzieci uczyły się 

tworzenia z papierowej wikliny. na 
pewno ważnym działaniem jest reak-
tywowanie zespołu „ amonitki”, złożo-
nego z pań z terenu gminy Włodowi-
ce.” amonitki” rozpoczęły stałe próby 
w gminnym Ośrodku Kultury, i już na 
początku reprezentowały Włodowi-
ce na regionalnym przeglądzie Kapel 
ludowych i Śpiewaków w Szczekoci-
nach, w przeglądzie zespołów regio-
nalnych w Żarkach, występowały na 
etnostradzie w Częstochowie.

Oprócz większych przeglądów zespół 
„amonitki” uczestniczył i uatrakcyjniał 
wszystkie gminne pikniki i imprezy.

przez cały czas odbywały się zajęcia 
zumby, hip-hopu, jak i twórcze zajęcia 
dla dzieci pod hasłem: Kreatywnie - 
aktywnie.

przy współpracy z mobilnym Uni-
wersytetem Kultury i Sztuki prowadzo-
ne były cykle zajęć i spotkań z miesz-
kańcami na temat: kultury ludowej 
i obrzędów ludowych .

Ciekawym wydarzeniem była orga-
nizacja I międzynarodowych Spotkań 
Folklorystycznych w rzędkowicach, 
gdzie oprócz występu naszego zespołu 
„amonitki” i „Kapeli Jurajskiej” gości-
liśmy zespoły z Ukrainy i bośni. nasi 
mieszkańcy mieli okazję poznać muzykę 
i kulturę tych krajów.

gOK dzięki funduszom zdobytym 
w projekcie: „z kulturą na ty”, przygo-
tował spektakl teatralny: „O mateuszu 
i balbinie”, w którym brały udział panie 
z zespołu „amonitki” jak i grupa dzieci.

artystyczna forma spędzania wolne-
go czasu sprawiła, że dzieci oraz dorośli 
zaangażowali się w działania społecz-
no – kulturalne, zacieśniając przy tym 
kontakty społeczne. lokalne inicjatywy 
są najlepszym sposobem, by aktywizo-
wać ludzi, pobudzać ich do tworzenia, 
samorealizacji oraz działania na rzecz 
innych. Sztuka i działania artystyczne, 
w tym zajęcia teatralne, choć czasem 
mogą onieśmielać osoby, które pierwszy 
raz w nich uczestniczą, z czasem mogą 
okazać się ich wielką pasją i zamiłowa-
niem.

Dzięki inicjatywie i chęci poświe-
cenia swojego wolnego czasu, odbywa-
ją się systematycznie w gOK-u lekcje 
języka angielskiego dla początkują-
cych, jak i dla zaawansowanych. Cie-
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Stary młyn
przy drodze z Włodowic do rzęd-

kowic, stoi intrygująca budowla wywo-
łująca wśród przejeżdżających spore 
zainteresowanie. to nic innego jak 
młyn zbożowy własności Czesława 
Sobocińskiego. Właściciel jest związa-
ny z młynarstwem od dziecka, albo-
wiem jego dziadek antoni Świderski 
wraz z jego rodzicami pawłem i Janiną 
Sobocińskimi wybudowali ten młyn, 
a on w cieniu tego młyna się wychował. 
był on wówczas kilkuletnim dzieckiem, 
ale z tamtego okresu posiada wiele 
wspomnień. na młynarstwie zna się jak 
mało kto, posiada dyplom mistrza mły-
narstwa, zdobyty w Krakowie, a zawód 
ten wykonywał z wielką pasją przez 
całe swoje dorosłe życie. prace rozpo-
częto od zbudowania linii elektrycznej 
mającej zasilać urządzenia, pociągnię-
to ją od transformatora znajdującego 
się w rejonie włodowickiego pałacu. 
Obiekt zbudowano w 1946 roku, posia-
da piwnice wymurowane z rodzimego 
kamienia oraz dwie kondygnacje i zada-
szenie wykonane z drewna z okolicz-
nych lasów. ponieważ w naszej okolicy 
nie ma rzeki, gdzie zazwyczaj lokuje 
się młyny napędzane kołem młyńskim, 
tu urządzenia napędzane były prądem. 
W bilansie energetycznym młyna było 
pięć silników elektrycznych, które ogól-

nie dawały moc 50 kW. Sama idea zbu-
dowania młyna we Włodowicach była 
podyktowana zapotrzebowaniem miej-
scowej ludności na tego typu usługę. 
najbliższe wówczas były w odległych 
Żarkach czy rudnikach. ale sława tego 
miejsca wynikająca z wysokiego stan-
dardu usług rozeszła się po całej okolicy 
i do naszego młynarza przyjeżdżali ze 
zbożem na mąkę gospodarze z dalszych 
stron, omijając inne młyny po drodze. 
Klienci, a w okresie największej pro-
sperity czyli w latach 1973-86 było ich 
rocznie około 600, przywozili 350 ton 
zboża, które trzeba było zemleć na 
mąkę. Każdą tonę w procesie miele-
nia koniecznie trzeba było dźwignąć 
trzykrotnie. nasz młynarz wykonywał 
bardzo ciężką robotę, pomagał mu 
jedynie tzw. młynarczyk, który pra-
cował dorywczo. ale w młynie oprócz 
pracy wymieniano również informacje, 
uwagi czy sekrety. tu zawiązywały się 

znajomości, tu także politykowano. 
Jedną z drastycznych sytuacji jaką 
wspomina, to brutalne znacjonalizo-
wanie obiektu przez ówczesne władze, 
w latach 1955-57. młyn wtenczas 
przekazano w gospodarowanie przy-
padkowym osobom, które nieumie-
jętnie mieląc zdewastowały urządze-
nia, a wizerunek, na który pracowano 
kilka lat uległ totalnemu pogorszeniu. 
Jednak po jego odzyskaniu przywróco-
no mu dobrą markę, którą cieszył się do 
końca funkcjonowania młyna czyli do 
1995 r. Istniejący młyn, którego wnę-
trze przypomina tajemniczą pracownię 
alchemika, jest świetnym przykładem 
naszej wysokiej kultury technicznej, bo 
chociaż maszyny są produkcji niemiec-
kiej, to całą budowlę oraz jej moderni-
zację wykonały ręce naszych rdzennych 
rzemieślników oraz naszego mistrza, 
który obiekt ten za swoich rządów roz-
budował i unowocześnił.   

szące się bardzo dużym zainteresowa-
niem, z powodu poszerzenia wiedzy, ale 
i nauki z tak wspaniałym nauczycielem 
jakim jest pan Władysław rapacz, który 
prowadzi te zajęcia.

W gminnym Ośrodku Kultury prze-
prowadzono prace konserwatorskie, 
celem przygotowania gOK-u, do działa-
nia jako samodzielnej Instytucji Kultu-
ry. Wykonano konserwację pomieszczeń 
i zakup potrzebnych mebli do przecho-
wywania dokumentów. Doposażono gOK 
w potrzebne sprzęty biurowe. przygoto-
wano pomieszczenie do tej pory nieuży-
wane dla pań z KgW Włodowice.

to tylko niektóre działania, bo 
można by długo opisywać co jeszcze 
się dzieje. na pewno działalność jest 
pewnym procesem, który przybiera 
na sile i coraz większą grupę ludzi 
do działania i uczestniczenia w życiu 
kulturalnym naszej gminy. gOK sys-
tematycznie prowadzi swoją stronę 
na Facebook-u w internecie, gdzie 

można dowiedzieć się o tym co się 
działo jak i co będzie organizowane 
w najbliższym czasie.

- a jakie plany na przyszłość?
na pewno wykorzystanie potencjału 

jaki mamy i promowanie naszej gminy 
na zewnątrz. W tym roku składaliśmy 
kolejny projekt w którym będą uczest-
niczyć „amonitki” i dzieci z naszej 
gminy, ale będzie on skierowany do 
naszych seniorów. nie będę za dużo 
zdradzać, bo jeszcze jesteśmy przed 
działaniami związanymi z tym pro-
jektem, ale będzie to coś nowego dla 
naszych mieszkańców. 

Chcemy, aby tak jak i w tamtym 
roku, nie było wolnego dnia w kalenda-
rzu imprez odbywających się w gOK jak 
i w gbp. Cykliczne twórcze zajęcia dla 
dzieci i dla dorosłych. rozwijajaca się 
współpraca z innymi Ośrodkami Kultury 
oraz korzystanie z możliwości pozyski-
wania funduszy zewnętrznych.

tak jak wspomniałam wcześniej, 

działanie nasze jest procesem nie tylko 
pozyskiwania funduszy i tworzenia 
oferty kulturalnej, ale i przygotowywa-
niem odbiorcy do aktywnego uczestnic-
twa w życiu kulturalnym naszej gminy.

- a jak to się dzieje w naszej gminie, 
czy mamy osoby chętnie uczestniczące 
w działaniach kulturalnych?

pewnie jak i w większości Ośrodków 
Kultury i bibliotekach bywa różnie, ale 
powtórzę się, że jest to proces. Czasem 
jest organizowane ciekawe spotkanie 
lub zajęcia, a osób uczestniczących 
jest niewiele, ale nie zrażamy się tym. 
Wszystko co robimy w życiu zaczyna 
się od pierwszego kroku i idzie powoli 
dalej. my jesteśmy na etapie pierwszych 
kroków i pomimo, że czasami przyspie-
szymy, to za chwilę często następuje 
zwolnienie. Warto pamiętać, że jest to 
początek działalności w takiej formie. 
Ważne jest żeby nasza oferta kultu-
ralna była dostosowana do możliwości 
i potrzeb naszych mieszkańców.
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lasy na terenie gminy Włodowice

powierzchnia lasów na terenie 
gminy wg publikowanych, dostępnych 
danych wynosi 2931,87 ha. lesistość 
38,2%. Większość stanowią lasy niepań-
stwowe – 1170 ha oraz lasy państwowe-
go gospodarstwa leśnego lp - 1101 ha 
zarządzane przez dwa nadleśnictwa: 
Siewierz 1010 ha i Koniecpol 91 ha. 
z uwagi na przejmowanie lasów Skarbu 
państwa ich powierzchnie ulegają stop-
niowemu zwiększeniu. lasy gminne 
i wspólnot gruntowych zajmują niewiel-
ki procent powierzchni. Część lasów 
gminy Włodowice z uwagi na swoje 
położenie wchodzi w obszar zespołu 
Jurajskich parków Krajobrazowych (par-
koszowice, morsko, rzędkowice, Huci-
sko, zdów) oraz od 2011 roku w skład 
Ostoi Kroczyckiej obszaru natura 2000. 
za cenne przyrodniczo zostały uznane 
dwa fragmenty Jury Krakowsko - Czę-
stochowskiej na terenie gminy. piękny 
zespół Skał rzędkowickich z przyle-
głym drzewostanem (lasy rzędkowic), 
który rozpoczyna środkową część ostoi 
z rezerwatem góra zborów. Drugim 
fragmentem tego obszaru są Skały mor-
skie, w którego skład wchodzi część 
obrębu morsko z drzewostanem liścia-
stym tego obrębu - buczyną, która łączy 
się również z bukowym lasem obrębu 
Skarżyce. tuż przy granicy gminy znaj-
duje się XIV wieczny zamek bąkowiec, 
potocznie zwanym zamkiem w morsku. 
buczyny wchodzące w skład natury 2000 
składają się głównie z żyznej buczyny 
górskiej z jej odmianą Dentario enne-
aphylli - Fagetum z żywcem dziewięcio-
listnym w runie leśnym oraz fragmenta-
mi ciepłolubnej małopolskiej buczyny 
storczykowej, której płaty znajdują 
się na nasłonecznionych, silnie nachy-
lonych, suchych zboczach o ekspozycji 
południowej i połudnowo - zachodniej. 

niewielkie, również cenne przyrod-
niczo fragmenty drzewostanów liścia-

stych to olsy rosnące na podmokłych 
terenach wzdłuż naturalnych cieków 
wodnych wypływających z kuesty juraj-
skiej – potok parkoszowicki (lasy l-ctwa 
rudniki i niepaństwowe obrębu Włodo-
wice) potok boży Stok i budzisko (lasy 
niepaństwowe Włodowic i góry Wło-
dowskiej). Ochronę źródeł białki zdow-
skiej zapewniają lasy prywatne sołectwa 
zdów. Jednak od kilku lat ich naturalnym 
wrogiem stała się kolonia bobrów. Szkody 
przez nie wyrządzane są zgłaszane przez 
właścicieli do gDOŚ w Katowicach.

podstawowym gatunkiem lasotwór-

czym pozostałych drzewostanów na 
terenie gminy jest sosna, która zajmuje 
siedliska borowe, posiadające wysoki II 
stopień zagrożenia pożarowego. powięk-
sza je przebiegająca przez tereny leśne 
linia kolejowa Centralnej magistra-
li Kolejowej, duży ruch turystyczny 
w okresie letnim, brak użytkowania rol-
niczego z łatwopalnymi ugorami i młod-
nikami sukcesji wtórnej, niedostępność 
kompleksów leśnych lasów niepaństwo-
wych. tylko dzięki wysokiemu zaanga-
żowaniu członków miejscowych OSp ich 
dobremu wyszkoleniu i wyposażeniu, 

Sławomir Jureńczyk
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Kolektory Solarne w gminie Włodowice
Dobiega końca montaż kolektorów 

solarnych na terenie posesji w 290 
gospodarstwach. W ramach projektu 
gmina pozyskała środki na dofinanso-
wanie zadania na poziomie 85 %. pozo-
stałą część płacą mieszkańcy uczest-
niczący w tym projekcje. to bardzo 
trudne i nietypowe zadanie. Instalacje 
solarne są bowiem własnością gminy, 
ale zainstalowane na terenie prywat-
nym. Służą właścicielom domów w eko-
logicznym przygotowaniu ciepłej wody 
użytkowej. Służą także całej naszej 
społeczności ponieważ z 290 kominów 
nie wydobywa się dym, który zatruwa 
nasze naturalne środowisko. Korzyści 
zatem są ogromne zwłaszcza w dobie 
wszechobecnego smogu. mamy bardzo 
nowoczesne instalacje, które rów-

nież w zimowe dni będę wspomagać 
konwencjonalne urządzenia grzew-
cze zmniejszając tym samym emisję 
spalin. z uwagi na spore zaintereso-
wanie ze strony mieszkańców, którzy 
wcześniej nie przystąpili do projektu, 

nadal przyjmowane są ankiety chęt-
nych do zainstalowania kolektorów 
słonecznych. W miarę pojawiających 
się możliwości wyjdziemy naprzeciw 
oczekiwaniom naszych mieszkańców, 
pozyskując dalsze środki.

za nami rywalizacja o tytuł naj-
lepszej drużyny strażackiej w gminie 
Włodowice. W tym roku w szranki sta-
nęły drużyny: OSp rzędkowice, morsko 
i góra Włodowska. Dużym i miłym 
zaskoczeniem były drużyny dziewczęce 
z morska i rzędkowic, jak również chło-
pięce z góry Włodowskiej i rzędkowic. 
poziom zawodów był bardzo wyrównany 
i wysoki, sędziowie z pSp w zawierciu 
byli co do tego zgodni. może to dlate-
go, że reprezentacje tylko trzech, na 
siedem istniejących w naszej gminie 
Jednostek OSp podjęły się trudu przygo-
towania i wystartowania w zawodach, 

zrobiły to z serca i wewnętrznej potrze-
by a nie z przymusu. Szacunek i uznanie  
dla trenerów naszej młodzieży, którzy 
potrafili zachęcić dziewczęta i chłop-

ców, oderwać od telewizora, zaszcze-
pić w nich ideę sportowej rywalizacji 
i piękno pożarnictwa. Wyniki zawodów 
są następujące: wśród dziewcząt I miej-
sce dziewczęta z rzędkowic, II miejsce 
dziewczęta z morska. Wśród chłopców 
I miejsce chłopcy z góry Włodowskiej, 
II miejsce chłopcy z rzędkowic. nato-
miast wśród seniorów czempionat i bon 
o wartości 1000 zł zdobyli strażacy z OSp 
rzękowice, II miejsce i bon o wartości 
700 zł zdobyli strażacy z OSp morsko, 
a III miejsce i bon o wartości 500 zł zdo-
byli druhowie z OSp góra Włodowska.

 gratulujemy!

zawody sportowo - pożarnicze

współpracy z jednostkami pgl lp, które 
prowadzą profesjonalny system wykry-
wania pożarów, łącznie z patrolowaniem 
lotniczym udaje się uniknąć dużych 
pożarów leśnych. 

W 2010 roku opady marznące-
go deszczu wyrządziły znaczne szkody 
w drzewostanach położonych w północ-
no – wschodniej części gminy. Do chwili 
obecnej zostały one uporządkowane poza 
nielicznymi działkami agencji nierucho-
mości rolnych Skarbu państwa oraz dział-
kami indywidualnymi o nieuregulowanym 
stanie prawnym – z reguły będącymi 
współwłasnością. Dotyczy to głównie 
obrębu morsko. brak postępowań spadko-

wych, znajomości granic działek leśnych, 
bardzo duże rozdrobnienie uniemożliwia 
właścicielom wykonywanie prac leśnych 
i czynności pielęgnacyjnych. 

należy zaznaczyć, że lasy prywat-
ne wypełniają wszystkie funkcje eko-
logiczne i społeczne a ich znaczenie 
w bezpieczeństwie ekologicznym kraju 
jest niepodważalne. Duża część z ponad 
1,3 tysięcy właścicieli i współwłaścicieli 
lasów niepaństwowych gminy, rozumie 
odpowiedzialność z posiadania lasu i obo-
wiązków jakie ich dotyczą np. porząd-
kowania lasu przy drogach publicznych 
z gałęzi, suchych drzew i łatwopalnej 
leżaniny. zdarzają się jednak „właścicie-

le”, którzy uważają, że las rośnie sam 
a ścinać mogą wszystko.  

zgodnie z obowiązująca ustawą 
o lasach, nadzór nad gospodarka leśną 
w lasach niepaństwowych sprawuje 
Starosta zawierciański powierzając 
w drodze porozumienia w jego imieniu 
prowadzenie niektórych spraw z zakre-
su nadzoru nadleśnictwu Siewierz. 
W ramach powierzonego nadzoru nad-
leśnictwo od wielu lat prowadzi dyżury 
dla właścicieli lasów niepaństwowych, 
specjalisty leśniczego do spraw lasów 
niepaństwowych. niezmiennie od ponad 
20 lat odbywają się one w piątki, w sie-
dzibie urzędu gminy w godz. 9-11.
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porady ogrodnicze

pani monika chciałabym podzielić 
się swoją wiedzą i udzielić kilku wska-
zówek jak zadbać o ogród.

podstawą ogrodu jest trawnik. aby 
rósł silnie oraz trawy mocno się roz-
krzewiały należy pamiętać o doborze 
odpowiedniego  gatunku czy też mie-
szanki różnych traw w zależności od 
przeznaczenia trawnika (czy będzie 
często użytkowany czy też nie). 
należy pomyśleć również o potrzeb-
nych mu składnikach pokarmowych 
jak azot (odpowiada za korzenienie 
się, ciemny kolor liścia, odporność na 
suszę) natomiast przenawożenie może 
spowodować rozwój chwastów oraz 
wspomaga rozwój chorób jak mączniak 
czy pleśń śniegowa. potas – zwiększa 
odporność na choroby i szkodniki, 
wspomaga regeneracje uszkodzeń, 
zwiększa odporność na przemarzanie, 
przy niedoborze roślina jest wiotka. 
magnez - decyduje o barwie trawy. 
Wapń – poprawia strukturę gleby, przez  
co polepsza się pobieranie składników 
pokarmowych, przeciwdziała rozwojo-
wi mchów i glonów.

Wapnowanie jest często stosowa-
ne w walce z mchem wylegającym na 
trawniku.

porada jak pozbyć się gryzoni nisz-
czących trawnik. Dobrą metodą na 
kreta jest gazOWanIe.                             

polytanol (zawiera fosforowodór) – 
stosuje się w pogodne dni na wilgotnej 
glebie. granulki wytwarzają gaz cięż-
szy od powietrza. można też użyć fos-
forek cynku, rODentOX.

Jak radzić sobie z chorobami roślin 
wodnych w oczku?

Objawami chorób grzybowych czy 
bakteryjnych mogą być – zamieranie 
liści od brzegu blaszki do jej środka, 
czarne pręgi, żółknięcie liści. należy 
usunąć mechanicznie zainfekowane 
części rośliny jeśli w oczku są ryby, 
bądź przenieść rośliny do  pojemnika 
z fungicydami.

rabata z roślin cebulowych - 
chcesz żeby  była efektowna jak naj-
dłużej bez potrzeby kupowania mnó-
stwa cebul? można „oszukać” roślinę, 
gdy np. tulipany przekwitną wykopu-
jemy cebule i chowamy do lodówki 
w foliowym opakowaniu na ok. 2 tygo-

dnie, po tym czasie na nowo możemy 
wkopać je do gruntu.

przy zwalczaniu wielu szkodni-
ków i chorób na roślinach w ogrodzie 
przydomowym zależy nam na jak naj-
mniejszej ilości chemicznych opry-
sków, w tym celu polecam myDłO 

pOtaSOWe. Jest nieszkodliwe dla 
człowieka za to świetnie eliminuje 
dużo  insektów np. dostępne na rynku 
mydło potasowe o zapachu czosnku 
skutecznie odstrasza mszyce. można 
stosować jako wspomagacz do che-
micznych oprysków bądź też solo.

monika Kucia mieszkanka Włodowic, która studiuje sztukę ogrodo-
wą. posiada tytuł inż. Ogrodnictwa, aktualnie realizuje prace  magi-
sterską z dziedziny entomologii. Uniwersytet rolniczy w Krakowie daje 
jej możliwość zdobycia umiejętności teoretycznych i praktycznych 
z zakresu szeroko pojętego ogrodnictwa. Już w gimnazjum podjęła 
decyzję, że podejmie się wyzwania jakim jest  projektowanie ogrodów.

zioła w ogrodzie 

na terenie Jury występują gleby 
powstałe na skałach wapiennych - rędzi-
ny. gleba bogata w wapń i magnez naj-
częściej o pH naturalnym bądź zasado-
wym, niestety na swoją strukturę jest to 
gleba szybko wysychająca nie utrzymu-
jąca wilgoci. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
zapracowanych ludzi i warunków uprawy 
jakimi dysponuje każdy mający kawałek 
ziemi przy swojej posesji chcę zapropo-
nować chętnym uprawę ziół, które będą 
nie tylko ładnie wyglądać ale i posłużą 
nam w kuchni.

zioła w ogrodzie to rośliny łatwe 
w uprawie, nie potrzebują wielu zabie-
gów pielęgnacyjnych. nie muszą mieć 
oddzielnego stanowiska, można je 
zestawiać w ogrodzie z roślinami ozdob-
nymi.

tymianek właściwy – niska krzewinka 

(20-30 cm) lubiąca słońce i gleby śred-
nio wilgotne i suche. Starożytni egip-
cjanie stosowali tymianek do kadzideł 
i mumifikacji, a Samarytanie używali go 
jako środka bakteriobójczego już 3000 
lat p.n.e. Dzisiaj tymianek stosowany 
jest głównie jako przyprawa w kuchni 
francuskiej do ciężkich zup (fasolowa), 
wywarów mięsnych, ostrych sosów, dzi-
czyzny, kaczki pieczonej, cielęciny i ryb. 
tymianek stosuje się również w schorze-
niach górnych dróg oddechowych, bo 
działa wykrztuśnie, odkażająco i ściąga-
jąco.

lubczyk ogrodowy - może dorastać 
do 1,5 m wysokości, lubi słońce i półcień 
oraz średnio wilgotną glebę. lubczyk 
wchodzi w skład licznych  mieszanek zio-
łowych – znajdziemy go w kostkach 
maggi, kostkach bulionowych i zupach 
błyskawicznych. Odwar z korzenia sto-
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sowany jest w schorzeniach dróg moczo-
wych i niewydolności nerek.

bazylia pospolita - dorasta do 60 
cm, lubi słońce i średnio wligotną glebę. 
ma miły, korzenny, słodkawy smak. nie 
może się bez niej obejść kuchnia włoska – 
doskonale komponuje się z makaronem, 
pomidorami i serem, jest podstawowym 
składnikiem pesto. poza tym poprawia 
trawienie, przyswajanie pokarmów, 
podobno działa też antydepresyjnie.

bylica estragon (estragon) – za miej-
sce jej pochodzenia uznaje się brzegi 
syberyjskich rzek, ale najpełniej zado-
mowiła się w kuchni francuskiej. Dora-
sta do 1,5 m wysokości, lubi słońce 
i średnio wilgotną glebę. Używa się jej 
do zaprawiania wielu sosów, poprawia 
smak licznych potraw i sprawdza się 
w diecie bezsolnej. Doskonała do ryb, 
drobiu i jajek. nie może się bez niej 
obejść zupa rybna – ucha. Stosuje się ją 
również w kuracjach wzmacniających, 
przy braku apetytu. W polsce wymaga 
okrywania na zimę. 

Cząber ogrodowy – starożytni 
rzymianie przyprawiali nim duszone 
warzywa, a jego kuzyn – cząber górski 
– jest głównym składnikiem bułgarskiej 
czubricy. tej niewielkiej roślinie (dora-
sta do 50 cm) dawna medycyna przy-
pisywała zdolność uśmierzania bólu 
głowy i zabijania pasożytów jelit. Dzi-
siaj stosuje się ją w niestrawności, przy 
katarze i kaszlu. W kuchni sprawdza 
się jako doskonały dodatek do wszel-
kich dań strączkowych, zup fasolowych. 
Cząber nie powinien być długo gotowa-
ny, ponieważ gorzknieje.

mięta okrągłolistna variegata – dora-
sta do 50 cm, lubi miejsca jasne i sło-
neczne oraz żyzną i wilgotną glebę. Sto-
sowana jest jako dodatek do napojów, 
deserów, drinków. z liści mięty pieprzo-
wej powstaje olejek mentolowy uży-
wany w kosmetyce, farmacji i przemy-
śle spożywczym. liście mięty zielonej 
stosuje się do aromatyzowania gum do 
żucia i past do zębów.

Koper – rzymianie nacierali nim 
ciała i polecali go jako środek uśmierza-
jący ból głowy, ale też pobudzający (dla 
gladiatorów). egipcjanie cenili go za 
przynoszenie ulgi po dniu pracy. Dora-
sta do 1,2 m, lubi stanowiska słonecz-
ne i osłonięte od wiatru, lekko wilgot-
ną glebę. Jest doskonałym dodatkiem 
do ziemniaków, sałatek, twarogu, ryb, 
mięsa, zup.

Czosnek szczypiorek - ma niepowta-
rzalny smak i aromat, który zawdzię-

cza obecności olejków eterycznych, 
w których skład wchodzi m.in. siarka. 
Jest uprawiany przede wszystkim jako 
roślina przyprawowa. zawarte w jego 
liściach składniki mają zbawienny wpływ 
na nasze zdrowie: działają bakterio-
bójczo, obniżają ciśnienie krwi, popra-
wiają przemianę materii i wzmagają 
apetyt. Szczypiorek zawiera duże ilości 
witaminy C, sód, wapń, potas i żelazo. 
Świeże liście można uszczykiwać lub 
wycinać za pomocą ostrego noża. Jeśli 
chcemy, aby roślina wytworzyła kolej-
ne przyrosty, a zbiór nie był jednorazo-
wy, podczas ścinania należy pozostawić 
kilka centymetrów liści wyrastających 
z gruntu, u ich nasady – wtedy liście dość 
szybko odrastają, a kolejny zbiór można 
przeprowadzić po około 4 tygodniach

Hyzop lekarski – ziele hyzopu jest 
surowcem zielarskim – ulistnione łodygi 
wraz z liśćmi zbiera się kilka razy w roku 
przy słonecznej pogodzie, a następnie 
suszy. z suszonego ziela hyzopu przyrzą-
dza się napar. Hyzop lekarski zmniejsza 
wydzielanie potu, działa także wykrztu-
śnie. Wykorzystywany jest w chorobach 
z gorączką i kaszlem. poprawia również 
perystaltykę jelit i działa moczopędnie. 
Hyzop lekarski zwalnia także napię-
cie obwodowych naczyń krwionośnych, 
działa miejscowo przeciwzapalnie, 
przeciwwirusowo i rozkurczowo.

Kozłek lekarski - korzeń kozłka lekar-
skiego jest surowcem leczniczym jest 
korzeń kozłka lekarskiego (radix vale-
rianae), stosowany głównie jako łagod-
ny środek uspokajający oraz ułatwiający 
zasypianie. zbiór korzeni przeprowadza 
się jesienią po zakończeniu wegetacji.

lawenda wąskolistna - najlepiej 
rośnie na słonecznych, ciepłych stano-
wiskach, na przepuszczalnych, łatwo 
nagrzewających się glebach, o odczy-
nie obojętnym lub lekko zasadowym. 
W surowe, bezśnieżne zimy może prze-
marzać, ale dość łatwo odbija wiosną, 
ale po przemarznięciu nieco słabiej 
kwitnie. Dlatego, w chłodniejszych rejo-
nach kraju wymaga okrywania na zimę. 
Szeroko wykorzystywane są jej suszone 
pędy i kwiaty, m.in. do tworzenia aro-
matycznych torebeczek do szaf, które 
pięknie pachną, ale również odstraszają 
mole.

Chciałabym też zwrócić uwagę na 
owianą złą sławą pOKrzyWĘ

gdy słyszymy słowo pOKrzyWa 
od razu w głowie zapala się czerwona 
lampka i napis CHWaSt! Wbrew pozorom 
jest to jednak roślina bardzo wartościo-

wa i bogata w wiele cennych substan-
cji organicznych. ten „chwast” zawiera 
między innymi sole mineralne (potas 
i azot oraz fosfor, magnez, żelazo, 
wapń, krzem, mangan, cynk), witami-
ny (np. a, b2, C, K), chlorofil, karoten, 
ksantofil, pektyny, flawonoidy, enzymy, 
białka, kwasy organiczne i garbniki.

 po rozcieńczeniu wodą wcześniej 
przygotowanej gnojówki z pokrzywy 
uzyskamy idealny nawóz płynny, świet-
nie nadający się do zasilania naszych ziół 
jak i innych roślin. gnojówka może być 
też wartościowym dodatkiem do kompo-
stu, wzbogacając go o dodatkowe sub-
stancje odżywcze. preparatyz pokrzywy 
tj. wyciągi, wywary, gnojówki, pomaga-
ją ograniczyć inwazję mszyc, przędzior-
ków, a nawet niektórych chorób grzybo-
wych. liście pokrzywy sprawdzają się 
też jako ściółka w uprawach warzyw-
nych, gdyż nie tylko chronią podłoże 
przed utratą wilgoci i rozwojem chwa-
stów, ale też dodatkowo wzbogacają je 
w związki mineralne.

pokrzywę możemy również wyko-
rzystać do celów leczniczych (w postaci 
wywaru lub soku), posiada ona właści-
wości przeciwgrzybiczne, przeciwzapal-
ne, przeciwkrwotoczne i odżywcze. pre-
paraty z pokrzywy wspomagają procesy 
trawienne, poprawiają funkcjonowanie 
układu moczowego, obniżają ciśnienie 
krwi, zmniejszają potliwość, wspomaga-
ją układ odpornościowy, mają korzystny 
wpływ na procesy przemiany materii, 
oczyszczają organizm z toksyn, a także 
wspomagają leczenie cukrzycy typu II. 
bogactwo witamin i związków mineral-
nych znajdujące się w pokrzywie, może 
także wzbogacić dietę osób osłabionych 
chorobą lub cierpiących na anemię. 
pokrzywa może być także wykorzysty-
wana do łagodzenia objawów niektó-
rych chorób skóry takich jak owrzodze-
nia, stany zapalne czy trudno gojące się 
rany. Co ciekawe, może też wspomagać 
leczenie początkowych stadiów chorób 
prostaty u mężczyzn. pokrzywa to rów-
nież wspaniały środek kosmetyczny, 
który znakomicie nadaje się do pielę-
gnacji włosów, gdyż wzmacnia ich cebul-
ki, zmniejsza łojotok, likwiduje łupież 
i ogranicza wypadanie włosów. Wykorzy-
stując pokrzywę do celów leczniczych, 
należy jednak pamiętać, aby zbierać 
liście wyłącznie z młodych roślin, które 
jeszcze nie zdążyły zakwitnąć. W star-
szych liściach i w kwitnących pędach 
pojawiają się bowiem substancje, które 
mogą uszkodzić wątrobę oraz nerki.
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Jednocześnie zachęcamy 
posiadaczy starych 

fotografii do udostępnienia 
ich w celu publikacji. 
gwarantujemy zwrot 
oryginału. prosimy 

o kontakt z redakcją.

Chwile z naszej historii zachować 
od zapomnienia...

Drodzy Czytelnicy, mieszkańcy naszej gminy i nie tylko,
przygotowując do druku album zatytułowany 

nadal prowadzona jest zbiórka starych fotografii. zdjęcia, które zalegają gdzieś 
w ukryciu, w albumach, szufladach czy zakamarkach są dla państwa bezcenną pamiąt-
ką rodzinną. ale najwyższy czas aby je pokazać światu i podkreślić, że to nasza 
piękna historia i tożsamość. zachęcam państwa do udostępnienia skanów tych zdjęć, 
oryginały zostaną państwu bezzwłocznie zwrócone. po poprzednim apelu zebraliśmy 
dużo pięknych, starych fotografii, ale wciąż jeszcze je zbieramy i nie może tam 
zabraknąć nawet jednego, które zaświadczy i podkreśli jak wyglądało życie, jak 
ubrani byli ludzie jak wreszcie zmieniał się nasz krajobraz. to będzie nasze wielkie 
wspólne dzieło, zapraszamy każdego z Was, prosząc o kontakt z Urzędem gminy. tel. 
34-3153001, wew. 110. lub osobiście z Insp. ds. promocji, Wójtem gminy lub Sekre-
tariatem. nasza historia jest jedyna i niepowtarzalna.  

Urząd gminy Włodowice
ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice
tel. 34 3153001, e-mail: promocja@wlodowice.pl

adres do kontaktu:

prezentujemy państwu 
fotografię z roku 1934.

„Gmina Włodowice i Jej Mieszkańcy na dawnej fotografii”

Tworzymy Album!


