kwartalnik / egzemplarz bezpłatny / ISSN 2353-5121

Nr 28 - MARZEC 2021

GMINY
WŁODOWICE

Qigong medyczny
Historia, której nikomu nie opowiadałem.
Jest luty 2017r. Z trudem otwieram ciężkie powieki,majaczy światło,
kontury ścian falują. Czuję mocny
uścisk delikatnej dłoni i znajomy głos
- tatusiu, tatusiu. Znowu ciemność,
śpię… Budzi mnie szum, szum starego
radia, które straciło fale, rozpoznaję
też drugi dźwięk, metaliczne pi.pi.
pi. Otwieram powoli oczy, nie wiem
gdzie jestem. Nagle dochodzi do mnie
świadomość. Odczucie potwornego
bólu. Bolą mnie plecy, nie czuję nóg.
Obudziłem się, jestem na OIOM-ie po
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Tekst: K.T.
Foto: K.T.

operacji. Przeżyłem, ale co z nogami?
Leżę na brzuchu ból jest tak wielki że
nie potrafię myśleć.
- Halo, jak pan się czuje?
Poznaję to głos lekarza, który mnie
operował, chciałem odpowiedzieć,
wyszeptałem tylko
- boli jak chol*ra, czy będę chodził?
- to normalne, operacja trwała 10
godzin zobaczymy za kilka dni, proszę
podać środki.
Już nie słyszałem jakie, co mnie to
obchodzi, nie wiedzą czy będę chodził.
Łzy wypełniają powieki, zobaczyłem
się na wózku odpycham koła rękami,
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stopy trą po chodniku nic nie czuję.
Czy włożę jeszcze trampki? Boże co
robić, mam tyle jeszcze planów.
Zanim otarłem łzy, przyszła odpowiedź – Masz Qigong.
Tak, ćwiczę tyle lat, teraz trzeba
uwierzyć i docenić tradycję tysięcy lat. Zacząłem od razu. Dostałem
zastrzyk p. bólowy i przewrócili mnie
na plecy. Uwierzyłem że dam radę
ćwiczyłem całym sercem, odtwarzałem w wyobraźni wszystkie znane mi
ćwiczenia. Wieczorem ruszałem już
palcami u stóp. Ćwiczyłem do późna.
ciąg dalszy str. 3

Lockdown
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strona
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Rano po wizycie usiadłem na chwilę
na łóżku, pomagał mi fizykoterapeuta,
trwało to pół minuty świat zawirował
i musiałem wracać. Znowu usłyszałem
za kilka dni panie, za kilka dni.
Trzeciego dnia po operacji była
środa. Po 16-ej zrobiło się cicho na od
dziele. Zapukałem do drzwi dyżurki
lekarskiej i powiedziałem
- Dzień dobry panie Doktorze,
będę chodził.
Lekarz, który mnie operował,
popatrzył i spokojnie powiedział
- Dobrze, potrzeba nam dobrych
cudów. I zaraz wrzasnął „Natychmiast
do łóżka. Siostro co pacjent robi na
korytarzu?”
W czwartek również po 16-ej
miałem trampki na nogach, wracałem

do domu. Tak szybki powrót do zdrowia i sprawności zawdzięczam diecie
i wytrwałym ćwiczeniom Qigong.
Właśnie minęły od tamtej pory
cztery lata. Nadszedł czas aby spłacić
kredyt jaki zaciągnąłem u Pana Boga.
Dlatego właśnie nauczam Qigongu,
masuję i staram się pomagać wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują.
Qigong, to nie tylko gimnastyka, to
uruchomienie sił wewnętrznych, które
drzemią głęboko w każdym z nas. Klasycznie prowadzony trening nie męczy,
pomaga powoli,systematycznie zrzucać balast życiowych obciążeń, a w to
miejsce buduje nowe, zdrowe wartości. Qigong medyczny nie uczy walki.
Powolną łagodnością ruchów prowadzonych w rytmie oddechu wprowa-

dza spokój i równowagę energetyczną
w całym ciele. Systematyczne treningi
oddechowe efektywnie wspomagają
przede wszystkim płuca w utrzymaniu
zdrowia.
Pragnąc podzielić się dobrodziejstwem płynącym z Qigongu powstał
projekt „Ćwiczymy dla zdrowia”,
który dzięki patronatowi Wójta Gminy
Włodowice może być realizowany
w Naszej Gminie.
Najszybciej jak to tylko będzie
możliwe, rozpoczniemy zajęcia na
obiektach gminy. Wstęp będzie bezpłatny dla wszystkich grup wiekowych.
Serdecznie zapraszamy.
Krzysztof Trzebuniak
Ćwiczmy Dla Zdrowia

OGŁOSZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach informuje, że wydawanie Żywności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020 (POPŻ)
realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
odbędzie się:
30 kwietnia 2021 (piątek)
we Włodowicach, ul. Krakowska 28 w godzinach 8.00- 13.00
Obowiązujące kryteria dochodowe do skorzystania ze wsparcia to dochód 1542,20 zł
dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy pomocy prosimy o kontakt telefoniczny,
tel. 34 315-30-49
Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią (maseczki i rękawiczki).
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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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Sukces Gminy Włodowice
4 marca, Wójt Gminy Adam
Szmukier wraz ze Skarbnikiem
Gminy Joanną Goj, w Sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podpisali umowy
o dofinansowaniu dwóch bardzo ważnych inwestycji na terenie naszej
gminy. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego na umowach swój podpis złożyła Członek Zarządu Województwa
Śląskiego Beata Białowąs. W wyniku
umów przekazane zostaną środki
finansowe na budowę wodociągu
w Hucisku – I etap. Kosztorys tego
zadania wynosi 1 575 152,21 zł.
zaś dotacja z Unii Europejskiej za
pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego wyniesie 814 853,00 zł. Natomiast druga z umów dotyczy budowy
kanalizacji sanitarnej w Rudnikach
– II etap. Koszt tego zadania wynosi
1 129 143,83 zł z czego pozyskano dofinansowanie na poziomie
584 125,00 zł. Podczas uroczystego

podpisywania umów byliśmy jedyną
gminą która otrzymała dofinansowanie na dwa zadania w ramach Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na operacje typu Gospodarka wodno
- ściekowa.

Defibrylator zewnętrzny (AED)
na budynku Urzędu Gminy Włodowice
Automatyczny Elektroniczny Defibrylator (AED) to w pełni zautomatyzowane urządzenie, którego zadaniem
jest przywrócenie prawidłowej akcji
serca. AED jest urządzeniem pomocnym przy wykonywaniu reanimacji
w różnych warunkach. Sprzęt oddziałuje na organizm poprzez zamocowane
na klatce piersiowej elektrody. Dokonują one analizy rytmu serca i pozwalają na ocenę zasadności zastosowania
defibrylacji w konkretnym przypadku.
Urządzenie wywołuje reakcję mięśnia
sercowego pod wpływem przekazywania prądu stałego o określonej wartości energii. Technologia wykorzystana w urządzeniu umożliwia rzetelną
ocenę sytuacji (na podstawie analizy
rytmu serca, dokonanej po przyłączeniu do ciała elektrod) i szybką, samodzielną reakcję sprzętu. Urządzenie jest tak zaprojektowane, że od
początku do końca informuje osobę

prowadzącą reanimację
waniu kolejnych kroków.
osoby bez kwalifikacji
mogą przeprowadzić w

o podejmoDzięki temu
medycznych
bezpieczny

sposób akcję ratunkową. Co ważne,
defibrylator posiada także tryb pediatryczny do ratowania dzieci.
Obecnie skuteczność defibrylatorów w ratowaniu życia ludzkiego jest
tak powszechnie znana, że urządzenia te zamieszcza się w miejscach
publicznych na całym świecie.
Urządzenie AED zostało także
zamontowane na budynku Urzędu
Gminy Włodowice w ramach realizowanego na terenie powiatu zawierciańskiego wniosku „Bo życie jest
w naszych rękach” dofinansowanego
ze środków I edycji Marszałkowskiego
Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Pomysłodawcą wniosku jest mieszkanka naszej gminy Pani
Bożena Szydlik – Naczelnik Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Zawierciu,
dzięki której urządzenie takie trafiło
do naszej gminy.
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Szczepienia Seniorów
Strażacy z OSP Rzędkowice rozpoczęli jako pierwsi w powiecie
zawierciańskim dowóz do punktu
szczepień
(przychodnia „MEDYK” DANIEL,
CIĘPKA SPÓŁKA JAWNA Włodowice
ulica Krakowska 11)
osób niepełnosprawnych 70+, 80+
i osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia
we własnym zakresie trudności
w samodzielnym dotarciu do
punktu szczepień.
Dziękuję personelowi medycznemu - lekarzom i pielęgniarkom
przychodni „Medyk” oraz strażakom ochotnikom
za zaangażowanie w realizacji
szczepienia naszych seniorów
i wzorową postawę obywatelską.
Wójt Gminy Włodowice
Adam Szmukier

Spotkanie w sprawie gazociągu
W lutym w urzędzie gminy odbyło
się robocze spotkanie z zespołem ekspertów biura projektowego Hydrosan
z Gliwic specjalizującego się w wykonywaniu dokumentacji projektowej
gazociągów. Przeprowadzona wiosną
2019 roku kampania zbierania deklaracji osób chętnych do przyłączenia
się do sieci gazowej, dała bardzo
dobry rezultat, w sołectwie Rudniki zebrano wówczas 230 deklaracji.
Tak duża liczba chętnych spowodo-

wała że Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o. o w Zabrzu zleciła ww. firmie
wykonanie dokumentacji projektowej gazociągu w Rudnikach. Podczas
spotkania omówiono zakres zadania,
formy współpracy oraz kalendarium
realizacji projektu. Dokumentacja
będzie wykonana do końca czerwca
2022 roku. W spotkaniu oprócz wójta
gminy uczestniczyli także przedstawiciel PSG w Zabrzu pan Mariusz Budny
oraz sołtys Rudnik pani Ilona Pleban.
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Trwają prace scaleniowe w Rudnikach
Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Zawierciu od 2019r., Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
w Żywcu, Rejonowy Oddział w Katowicach, wykonuje prace geodezyjne
niezbędne do wykonania scalenia
i wymiany gruntów wsi Rudniki. To
też okazja do uregulowania praw
związanych z własnością gruntów,
czyli sprawdzenia czy każdy posiada
dokumenty pozwalające na władanie nieruchomością. Jest też okazja,
aby zaktualizować swoje dane czyli
np. nazwisko, miejsce zamieszkania. Można też sprawdzić czy na daną
nieruchomość (działkę) jest założona
księga wieczysta i czy dane w księdze
wieczystej i dane zapisane w ewidencji gruntów i budynków zgadzają
się ze sobą. Sprawy związane z nieruchomościami są bardzo ważne, ale
niestety na co dzień nie pamiętamy
o nich przyjmując za pewnik, że przecież to jest nasze po pradziadkach,
dziadkach, rodzicach i innej rodzinie
dalszej i bliższej. Niestety nie zawsze
tak jest i jest to dobry moment, aby

się tym wszystkim zainteresować,
tym bardziej, że możemy zrobić to
nieodpłatnie (wielu właścicieli przekonało się, że warto z takiej pomocy
skorzystać).
Prace scaleniowych przebiegają
zgodnie z założonym harmonogramem, do dnia dzisiejszego wykonano porównanie zapisów w ewidencji gruntów i budynków z zapisami
w księgach wieczystych, wyznaczono
zewnętrzną granicę obszaru scalenia,
odtworzono granice działek leśnych,
wykonano pomiar ogrodzeń oraz
budynków przylegających do granicy lub budynków przez które według
mapy ewidencyjnej przechodzi granica działki, wykonano szacunek
gruntów, który zakończono uchwałą
mieszkańców wsi Rudniki w listopadzie 2020r. Obecny etap to przygotowanie kart uczestników scalenia oraz
rejestru przed scaleniem niezbędnych
do zebrania życzeń mieszkańców wsi
Rudniki dotyczących nowoprojektowanych działek. Zebranie życzeń
mieszkańców odbywać się będzie

w siedzibie OSP Rudniki w dniach od
06.04.2021r do 26.04.2021r.,oraz od
17 do 28 maja, na które serdecznie
zapraszamy. W związku z panującą pandemią prosimy o stawienie
się w w/w dniach, indywidualnie
w budynku remizy, w celu zapoznania się z propozycjami nowoprojektowanych działek i złożenia w kartach
uczestników scalenia swoich życzeń
co do stanu po scaleniu. Spotkania
odbywać się będą w ścisłym reżimie
sanitarnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca
2020r. w sprawie wprowadzenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu zagrożenia epidemicznego. Prosimy o przybycie w środkach ochrony
osobistej tj. maseczkach ochronnych, jednorazowych rękawiczkach,
z własnym długopisem. Przy wejściu
do budynku remizy dostępny będzie
płyn do dezynfekcji rąk.
W razie pytań i wątpliwości można
zadzwonić pod nr tel. 602 388 582
lub 510 227 373.

Ścieżka spacerowa w Kopaninach
Na wniosek mieszkańców
Kopanin zbudowana została ścieżka spacerowa łącząca Kopaniny z Włodowicami.
Gmina Włodowice zawarła stosowną umowę z Nadleśnictwem
Siewierz celem realizacji tego
przedsięwzięcia. Roboty polegały na wytyczeniu optymalnej trasy, przycięciu krzewów
i gałęzi oraz zbudowaniu dwóch
kładek z drewna na istniejących
rowach. W ideę budowy ścieżki
mocno zaangażował się Wojciech Kazanecki, Sołtys Sołectwa Kopaniny - Skałka Wojciech
Kazanecki, który z własnego
materiału, w swoim warsztacie
wykonał solidne mostki. Oczywiście bardzo aktywnie brał
udział przy ich montażu w terenie.
W pracach wtórowali mu wójt gminy
Adam Szmukier oraz radny Zbigniew
Zając, który z ramienia Nadleśnictwa

wytyczył ścieżkę i nadzorował roboty.
Takie działanie zwiększy turystyczną
atrakcyjność naszej Gminy, a mieszkańcom Kopanin poprawi komunika-

cję z Włodowicami czy Mrzygłodem.
Utrzymywanie ścieżki spacerowej
będzie należało do obowiązków
Gminy.
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Stop pożarom traw

Jak co roku okres wczesnej wiosny
jest okresem, w którym Straż Pożarna odnotowuje znaczną ilość zdarzeń
związanych z pożarami traw i nieużytków. Niestety za większość tych
zdarzeń odpowiedzialny jest człowiek. Pożary traw to duże zagrożenie
przede wszystkim dla zwierząt żyjących w tym środowisku, mikroorganizmów niezbędnych do utrzymania
równowagi biologicznej, jak również
dla obszarów leśnych, na które może

się przenieść taki pożar niszcząc
bezpowrotnie drzewostany. Ponadto
w 2019 roku w wyniku pożarów traw
zginęło 10 osób.
Za wykroczenia tego typu grożą
surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia
20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń
– kara aresztu, nagany lub grzywny,
której wysokość w myśl art. 24, § 1
może wynosić od 20 do 5000 zł. Art.
163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. Kodeks karny stanowi: „Kto spro-

Powrót obrazów do kościoła

Dwa obrazy jeden z 1722r.,
a drugi z 1919r. wróciły po pracach
konserwatorskich do głównego ołtarza Kościoła św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach. Nabrały nowego
blasku. Cieszą ducha i oko. Przywrócone do swojej pierwotnej świetności, mogą służyć kontemplacji tek-

wadza zdarzenie, które zagraża życiu
lub zdrowiu wielu osób albo mieniu
w wielkich rozmiarach, mające
postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Zawierciu apeluje o rozsądek i zaprzestanie wypalania traw. Aby ludzka bezmyślność
nie była powodem narażenia czyjegoś mienia, zdrowia a nawet życia.

tekst:
Ks.Mariusz Walczyk

stów biblijnych. Zobaczymy w nich
Chrystusa pełnego miłości – przemienionego dla człowieka – od męki do
Chwały Bożej. Tego, który zapłacił za
grzech człowieka i poprowadził go do
nieba. Zachęcam do medytacji tych
dzieł malarskich w głównym ołtarzu
naszej świątyni.
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Lockdown kultury
Rok 2020 był wyjątkowo trudnym
okresem dla wszystkich placówek prowadzących działalność kulturalną. Do
początku pandemii wszystko przebiegało zgodnie z planem, lecz później
większość z nich „legła w gruzach”.
Po gruntownym remoncie kuchni
i łazienek w budynku byliśmy przygotowani do działania w dużo lepszych
warunkach. Podczas ferii zimowych
w zajęciach brała udział bardzo duża
liczba dzieci. Odbywały się zajęcia krawieckie, kulinarne, ruchowe,
a z rycerzami salwą z broni średniowiecznej rozpoczęliśmy obchody
Jubileuszu Włodowic. Dzieci poznały
tańce średniowieczne oraz uczestniczyły w przedstawieniu teatralnym. Cały czas odbywały się zajęcia
angielskiego prowadzone przez pana
Władysława Rapacza. Udało nam się
rozpocząć akcję zajęć kulinarnych.
A w walentynkowy wieczór pojechaliśmy do Filharmonii Częstochowskiej
na przepiękny koncert przebojów
miłosnych.

Niestety pandemia pokrzyżowała
resztę naszych planów i musieliśmy
przenieść się z naszym działaniem do
sieci.
W związku z brakiem możliwości i zaleceniami jakie dostaliśmy,
wszystkie działania odbywały się
on-line. Nadal prowadzimy zajęcia
aktywnie – kreatywnie, udostępniamy konkursy, ciekawą propozycją
dla naszych mieszkańców jest cykl
- „Bardzo smaczna kultura”, gdzie
udostępniamy ciekawe propozycje
kulinarne. Wszystkie zajęcia on–line
mają na celu zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu, połączonego z rozwijaniem zainteresowań,
budzeniem szacunku do świata przyrody oraz rozwijaniem kreatywności.
Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach wykorzystując ograniczenia
w swojej działalności spowodowane
epidemią, prowadził w ubiegłym roku
szeroki zakres prac remontowych
oraz porządkowo – gospodarczych.

Pracownicy GOK cały czas korzystają
z kursów i szkoleń on-line podnosząc
swoje kwalifikacje.
W ubiegłym roku GOK realizował projekt - Działaj Lokalnie z Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu - „Wspaniała historia, bezpieczna
przyszłość ”, z którego pozyskał grant
finansowy. Podczas realizacji przeprowadziliśmy warsztaty zdrowego stylu
życia, warsztaty krawieckie. Nagrany
został filmik promujący naszą Gminę.
Z zespołem Amonitki, działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury
nagraliśmy teledysk, ” W moim ogródeczku”. Kolejny teledysk z udziałem pracowników GOK i GBP oraz
Świetlicy Środowiskowej nagraliśmy
uczestnicząc w akcji dla medyków
#HOT16CHALLANGE2. Wszystkie nasze realizacje można obejrzeć na
kanale youtube.
Zapraszamy mieszkańców do
polubienia i obserwowania naszych
działań na profilu Facebooka Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach.

Skąd się biorą śmieci
Wiosną, kiedy stopniały śniegi,
a jeszcze nie zdążyła świata pokryć
roślinność, naszym oczom ukazuje się
przykry widok, ogromna ilość śmieci
porzuconych na poboczach dróg czy
w naszych pięknych lasach. Zadajemy
sobie wszyscy pytania: jak to możliwe, że system odbierania śmieci od
każdego z mieszkańców działa już
prawie osiem lat, wszystkie posesje
zaopatrzone zostały w worki i pojemniki, to dlaczego śmieci wyrzucane są
z taką nonszalancją, wszędzie tam
gdzie popadnie. A gdzie nasza odpowiedzialność za środowisko naturalne? A co z poczuciem estetyki? Pytamy
także kto te śmieci ma posprzątać?
No i oczywiście za czyje pieniądze?
na pytanie skąd się one biorą odpowiedź jest prosta. Wyrzucają je
ludzie którzy myślą, że są mądrzejsi od innych bo ich nikt przecież za
rękę nie złapał. Uważają, że nie
potrzeba szanować ani naszego natu-

ralnego środowiska, ani cudzej pracy
(osób, które podczas swojej pracy
muszą te śmieci po nich wysprzątać).
Z pewnością są tacy którzy wracając
do swoich domów po ciężkiej pracy
wyrzucają m. in. opakowanie po
posiłku zakupionym w jednej z sieci
restauracyjnych aby nie przemęczać
się wyładunkiem i włożeniem śmieci
do własnego pojemnika, nie bacząc
na efekt uboczny. Każdego poranka
śmieci regularnie przybywa. Naj-

bardziej boli, gdy sporym wysiłkiem
wysprzątane zostaną pobocza, lecz
nazajutrz już widać świeże, dopiero
co porzucone wieczorem czy nocą.
Zaczynamy tracić sens w działaniu. Tegoroczne wiosenne porządki
są już w toku, codziennie sporym
wysiłkiem i kosztem zbierane są
bardzo duże ilości śmieci. Kontener
KP-7 napełniany jest błyskawicznie,
a jego wywóz kosztuje Gminę około
1000 zł. To wszystko z naszej wspólnej kasy. Zarówno pieniądze, jak
również uczestniczący w sprzątaniu
ludzie, którzy w tym czasie mogli by
wykonywać inne, bardziej społecznie
oczekiwane zajęcia są zmarnotrawione - to nieodwracalna szkoda. Nigdy
nie pogodzimy się z wizerunkiem
zaśmieconej gminy. I tak w kółko,
ale czy musi to być walka z wiatrakami? Liczymy na wzrost świadomości i odpowiedzialność za naszą Małą
Ojczyznę. I jej finanse!
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Nasza dentystka na emeryturze
Z początkiem roku pani Wioletta Piwowarska przeszła na zasłużoną emeryturę. Pani stomatolog całe
swoje zawodowe życie spędziła we
Włodowicach lecząc naszych mieszkańców nieprzerwanie przez 43 lata.
Z chwilą ukończenia studiów medycznych na Śląskiej Akademii Medycznej
w Katowicach jako młoda dentystka,
po dwóch latach pracy w Zawierciu,
dostała służbowy przydział do Ośrodka Zdrowia we Włodowicach i tak już
zostało. Wspomina, że początkowo
trudno jej było się u nas zaaklimatyzować, ale z czasem, gdy zaczęła spotykać się z wieloma gestami wdzięczności i życzliwości od pacjentów,
pokochała nasze Włodowice, tu założyła rodzinę i zbudowała dom, uznając, że jest to jej miejsce na ziemi.
Zawsze czuła się potrzebna naszej
społeczności. Ból zęba nie wybiera
i niejednokrotnie zdarzało się, że
w dniu wolnym od pracy, nie wyłączając Wigilii czy Wielkanocy, w dzień
czy w nocy, wiedziona poczuciem

zasad etyki lekarskiej, oraz dobrym
sercem, przybywała do swojego gabinetu aby usunąć zęba lub wykonać
pilny zabieg stomatologiczny. Według
jej szacunku przez lata swojej aktywności zawodowej wykonała kilkanaście tysięcy zabiegów. Pani Wioletta
została przyjęta przez Wójta Gminy

Włodowice i Przewodniczącego Rady
Gminy, którzy w imieniu naszej społeczności lokalnej życząc zdrowia na
emeryturze podziękowali za pełną
zaangażowania profesjonalną służbę
lekarską. Uhonorowano ją listem gratulacyjnym oraz medalem 800-lecia
Włodowic.

Piękna uroczystość
Dnia 23 marca obchodziliśmy
w naszej gminie piękny jubileusz 100tnych urodzin naszej mieszkanki pani
Janiny Rasztabigi. Jubilatka urodziła się 23.03.1921r. w Rzędkowicach.
29 maja 1944r. w Kotowicach wzięła
ślub ze Stanisławem Rasztabigą
z Rzędkowic. Przeżyła w swoim życiu
wiele ciekawych chwil. Ma liczne
i wciąż żywe wspomnienia z bardzo
odległych czasów, którymi wciąż
dzieli się ze swoimi rozmówcami.
Mąż z zawodu był stolarzem, zmarł
w 2000r. Pani Janina ma trzy wspaniałe córki. Doczekała się siedmiu wnucząt, ośmiu prawnucząt oraz trzech
praprawnuków. Pytana o receptę na
długowieczność z uśmiechem odpowiada, że pogoda ducha i życzliwość
wobec ludzi daje jej dodatkową
energię życiową. Nie ma jakichś specjalnych upodobań kulinarnych, spożywa wszystkie rodzaje potraw.

Dostojnej Jubilatce gratulacje
i życzenia przesłał Premier Mateusz Morawiecki. Delegacja z urzędu
w osobach Wójta Gminy Włodowice, Przewodniczącego Rady Gminy
i Zastępcy Kierownika USC złożyła
Jubilatce życzenia i wręczyła upominki. Swoją obecnością uroczystość uświetniły przedstawicielki Pań

z Koła Gospodyń Wiejskich z Rzędkowic z przepięknym koszem kwiatów.
Specjalnie, na tą okazję była przewodnicząca KGW Pani Janina Myga
ułożyła piękny wiersz dla Jubilatki.
Naszej uroczej, zawsze pogodnej
i uśmiechniętej Pani Janinie życzymy
kolejnych Jubileuszy w zdrowiu i otoczeniu kochającej rodziny.
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Dobry pomysł, cenna inicjatywa
Wspaniałym pomysłem zabłysnęły panie z KGW „Borowianki”
w Zdowie. Tym razem wymyślono
wykonanie pojemnika, w którym
będzie można zbierać różnorakie
przedmioty w ramach szlachetnych
akcji. Przykładem mogą być kolorowe, plastikowe zakrętki z butelek po
napojach, ale nie tylko. Pojemnik ma
kształt serca, jest wykonany ze stali
i pokryty wysokiej jakości czerwoną
farbą. I jak to w życiu najczęściej
bywa panie wymyślają, a panowie

realizują. Tym razem dzieła podjął
się sołtys Zdowa Zbigniew Piekarczyk, który wspólnie z byłym radnym
i sołtysem Józefem Jęderką wykonali bardzo elegancki pojemnik z własnych środków i materiałów. Jest
on umieszczony w samym centrum
miejscowości przy wejściu na plac
kościelny. To bardzo chwalebna inicjatywa aktywizująca lokalną społeczność do integracji, zaś kształt
serca jest bardzo wymowny – wspólnie niesiemy pomoc potrzebującym.

Szkoły w czasie pandemii
Już od roku uczniowie, ich rodzice i nauczyciele zmagają się ze zdalnym nauczaniem. Mimo wyjątkowych
warunków pracy, szkoły z terenu
gminy Włodowice starają się realizować nie tylko zajęcia edukacyjne, ale
także zadania wynikające ze Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego. Uczniowie, pod opieką
nauczycieli, pogłębiają swoją wiedzę
i umiejętności, aby startować w konkursach i akcjach, często organizowanych on-li Oto kilka przykładów.
Od września dzieci uczestniczyły
w ogólnopolskich programach i akcjach:
„Narodowe Czytanie” „Balladyny”
Juliusza Słowackiego, „Sprzątanie
świata”, „Szkoła do hymnu”, „Razem
na święta”, „Dzieci uczą rodziców”,
„Akademia Bezpiecznego Puchatka”,
„Powrót do szkoły z Lakmą”, „Mamy
kota na punkcie mleka” oraz „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. W ramach
działań rozwijających czytelnictwo
szkoły przystąpiły do kampanii: „Mała
książka – wielki człowiek”, a SP w Rudnikach brała udział w akcji „Przerwa
na czytanie”. W Szkole Podstawowej
w Rudnikach jest wielu uczniów uzdolnionych plastycznie. Jak co roku spora
grupa dzieci uczestniczyła w konkursie plastycznym „Młodzież zapobiega
pożarom”. W jego powiatowym etapie
laureatami zostali: Szymon Kos, Alan
Włoch, Zuzanna Migdał, Kacper Adamczyk i Anna Stypa, natomiast Mate-

usz Miśkiewicz okazał się najlepszym
anglistą w szkole, kwalifikując się do II
etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego.
Nadia Łagiewka, uczennica kl. VIIa
Szkoły Podstawowej we Włodowicach
przygotowywała się pod kierunkiem
Pani Agnieszki Hadrych do Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla
uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Dzielnie pokonała I i II etap, a 18
lutego 2021r. pisała III etap tegoż konkursu i zdobyła tytuł finalistki. Sukces
tym większy, że jako siódmoklasistka
musiała opanować zakres materiału
z klasy VIII i przeczytać dodatkowe lektury.
W XII edycji Wojewódzkiego
Konkursu na Małą Formę Teatralną
o charakterze profilaktycznym „PROFORMA” – monodramy uczestniczyła
Katarzyna Salwa z IV b. Nie znalazła się
w gronie laureatów, ale nagranie on-line monodramu było nowym doświadczeniem i nie lada wyzwaniem zarówno dla uczennicy jak i jej teatralnej
trenerki Pani Iwony Szczygieł.
Wychowawczynie i uczniowie z klas
I-III SP we Włodowicach i Filii w Zdowie
nie pozostali obojętni wobec akcji
informacyjno - edukacyjnej pn. „Wirusoochrona”, której inicjatorem jest
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, a która ma na celu bez-

pieczeństwo najmłodszych dzieci oraz
ich rodzin w obecnej sytuacji rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
Nauczycielki i uczniowie z klas I-III
we Włodowicach i w Zdowie prześcigali
się w pomysłach, realizując „Wirusoochronę”. W każdej klasie zorganizowano specjalne lekcje higieny, podczas
których dzieci m. in. oglądały bajki,
nauczyły się piosenki „Przegoń wirusa”,
wykonywały przypominajki „Jak prawidłowo myć ręce”, plakaty tematyczne,
dowiedziały się, co znaczy skrót DDM,
aktywnie pracowały z piramidą żywienia, przygotowując „Zdrowy stół”, czyli
sałatki owocowe i warzywne. Odbył się
także pokaz mody na różną pogodę.
Nauczycielki nie tylko przeprowadziły zajęcia, pogłębiające wiedzę
z zakresu profilaktyki koronawirusa
i grypy, ale przystąpiły do konkursu na najbardziej kreatywną # lekcję
HIGIENY pt. Wirusoochrona. I miejsce
w powiecie zawierciańskim zdobył scenariusz opracowany przez wychowawczynię kl. IIa Panią Beatę Szarwaryn Dyję i został zakwalifikowany do etapu
wojewódzkiego.
Przedsięwzięcia realizowane przez
szkoły można oglądać na szkolnych
stronach internetowych, You Tube, czy
Facebooku.
Gratulujemy uczniom i nauczycielom. Życzymy kreatywności, wytrwałości i dalszych sukcesów w tym niełatwym czasie.
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WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE
PRAW MIEJSKICH WŁODOWICOM
Obchodzony w 2020 r. Jubileusz 800 – lecia
Włodowic, jak również pozytywne przeobrażenia
i zmiany jakie dokonują się obecnie w tej miejscowości, stały się przyczynkiem do licznych refleksji
dotyczących odzyskania praw miejskich dla Włodowic. Z wielu przeprowadzonych rozmów, jak również moich spostrzeżeń wynika dążność mieszkańców nie tylko Włodowic, ale także innych sołectw
naszej Gminy, do powrotu do statusu miasta.
Prawa miejskie Włodowice otrzymały w drugiej
połowie XIV wieku. Najprawdopodobniej nadał
je król Polski Ludwik Andegaweński. I chociaż
nie posiadamy stosownego dokumentu, to bezsprzecznie wiadomym jest, że prawa te nieprzerwanie Włodowice posiadały przez około 500 lat,
do momentu kiedy car Rosji, swoim ukazem z dnia
1 czerwca 1869 r, zniósł prawa królewskie przemianowując miasto Włodowice na zwykłą osadę.
Dokonano tego w ramach represji po stłamszeniu
powstania styczniowego. Pozbawienie nas praw
miejskich tłumaczono wówczas względami ekonomicznymi. Niemniej prawdą jest, że syn ówczesnych właścicieli Włodowic Michał Poleski brał
w powstaniu bardzo aktywny udział, odniósł rany,
był więziony w X pawilonie warszawskiej cytadeli. W zryw powstańczy zaangażowani z pewnością
byli także inni włodowiccy mieszczanie. Ten fakt
nie mógł zostać niedostrzeżony przez carskich
urzędników, którzy pośrednio decydowali jakie
konsekwencje wyciągnąć za patriotyzm i oddanie
sprawom wolnej Polski. Włodowice na przestrzeni
dziejów były wsią książęcą, następnie awansowały
do grona miast zorganizowanych na prawie magdeburskim. Podczas swojej niewątpliwie bardzo
ciekawej historii były niszczone i odbudowywane. Wiele ucierpiały od Tatarów w 1241 r. którzy
miejscową ludność zmusili do ucieczki ze swoich
domostw do okolicznych lasów, a osadę spalili.
Podobnie w czasach potopu, wojska szwedzkie
doszczętnie zniszczyły i spaliły ówczesne miasto
wraz z modrzewiowym dworzyszczem. Nasi

przodkowie na przestrzeni wieków wykazywali
godną najwyższego szacunku postawę patriotyczną i przywiązanie do Rzeczypospolitej. Przez cały
okres swego istnienia mieszkańcy wzorowo i nieustannie pracowali w swoich gospodarstwach,
rozwijając rzemiosło oraz handel, doprowadzając
do rozwoju i dobrobytu. Ze źródeł pisanych wiadomym jest że w mieście funkcjonowała parafia
rzymsko – katolicka od 1373 r., zaś od początku
XVI w. istniała szkoła parafialna, które to ośrodki miały znaczący wpływ na poziom i tożsamość
mieszkańców. Zlokalizowanie budynków na wzgórzu, z rynkiem w centrum oraz wybiegającymi
z niego ulicami świadczy bezsprzecznie o miejskim charakterze miejscowości. We Włodowicach
w dawnych wiekach funkcjonowały cechy rzemieślnicze m. in.: krawców, szewców, rzeźników,
sukienników, piekarzy, co jest potwierdzone stosownym przywilejem z 1782 r. Prawa mieszkańców Włodowic potwierdzone także zostały przywilejem z 1574 r. z którego wynika, że w mieście
działały młyny, kuźnica, browar, jatki kupieckie.
Funkcjonował tu także wymiar sprawiedliwości
o czym świadczy posiadanie pręgierza, katowskiego miecza i miejsca straceń. Na podstawie przywileju króla Stefana Batorego z 1576 r. we Włodowicach mogły odbywać się kilka razy do roku
jarmarki. W 1603 r. ksiądz Henryk Firlej ufundował we Włodowicach szpital, zaś w 1635 r. powołano do życia Bractwo Św. Anny. Zlokalizowano
tu również siedzibę szlachecką - okazały pałac
murowany zbudowany w drugiej połowie XVII w.,
na miejscu modrzewiowego, spalonego podczas
potopu szwedzkiego. W pałacu zamieszkiwały rody
będące właścicielami miasta. Wartym podkreślenia jest fakt funkcjonowania w pałacu uczelni
agrarnej gdzie kształcili się uzdolnieni młodzieńcy
wywodzący się zarówno ze szlachty jak i włościaństwa. Szkoła była świetnie wyposażona w pomoce
naukowe i księgozbiór liczący ponad 10 tyś. woluminów. Obecnie obiekt ten został przejęty przez
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Gminę w celu jego restauracji. W samym centrum
rynku istniał budynek ratusza, gdzie swój urząd
sprawował burmistrz i rada. W ówczesnym mieście gościli królowie Polski. Kazimierz Jagiellończyk, w 1447 r. udając się na wyprawę wojenną
z królem Węgier, obozem stanął na kilka dni we
Włodowicach. W pałacu gościli z kolei: w dniu 26
lipca 1683 r. Jan III Sobieski udając się na odsiecz
wiedeńską, oraz w dniu 12 marca 1734 r. August III
Sas, podążający na Jasną Górę z koronacji w Krakowie. Demografia we Włodowicach w XIX wieku
wyglądała następująco: w 1827 r. było 170 domów
i 882 mieszkańców zaś w 1857 r. 175 domów i aż
1159 mieszkańców, w tym 185 osób wyznania mojżeszowego.
Uwzględniając krótki rys historyczny, jak
również obecny status miejscowości, Włodowice
stanowią centrum administracyjno - kulturalne
naszej Gminy. To tu mieszczą się obiekty użyteczności publicznej, Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, placówki oświatowe, instytucje kultury
(Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka
Publiczna), kościół, poczta, bank, obiekty handlowe, usługowe i służby zdrowia. Istnieją się tu
także cztery boiska sportowe, w tym Orlik, place
zabaw, zalew retencyjno – wędkarski. Dumą miejscowości jest w ostatnim czasie gruntownie zrewitalizowany rynek, który jest głównym placem
w Gminie. Miejscowość jest w całości objęta siecią
wodociągową, gazociągową i internetową. Wszystkie ulice posiadają utwardzoną nawierzchnię oraz
w dużej mierze chodniki. Jest tu też nowoczesny
punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Oświetlenie uliczne obecnie wymieniane zostaje
na bardzo nowoczesne LED-owe. Jesteśmy skomunikowani siecią dróg gminnych i powiatowych
z całym obszarem południowej Polski. Oprócz
domów jednorodzinnych istnieją tutaj bardzo
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dobrze utrzymane bloki mieszkalne dla około stu
rodzin. Rolnictwo praktycznie przestało istnieć,
zachowało się w bardzo okrojonej formie, tylko
na użytek własny. Nie występuje tu także gospodarska hodowla zwierząt. Na skalę przemysłową
hoduje się trzodę chlewną przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo Agro Gobarto. Miejscowa ludność zatrudniona jest w przeważającej większości
w ośrodkach przemysłowych Zawiercia, Myszkowa, Zagłębia czy Częstochowy. Wielu mieszkańców prowadzi własną działalność gospodarczą.
Prężnie działają placówki szkolne a także organizacje społeczne. Spełnione są wszelkie warunki,
niezbędne do przywrócenia Włodowicom statusu
miasta. Taka sytuacja wiązać się będzie ze zmianą
wizerunkową i zwiększeniem prestiżu miejscowości. Zostanie odebrana jako zachęta i bodziec
dla przedsiębiorców i inwestorów, przyczyni się
do jakże oczekiwanego, jeszcze większego rozwoju miejscowości i całej Gminy, która z wiejskiej stanie się miejsko-wiejską. Doprowadzi to
do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej, rozwoju
turystyki a także lepszego wykorzystania zasobów
historycznych i przyrodniczych. Z całą pewnością
będzie także aktem dziejowej sprawiedliwości
i wyrazem szacunku dla mieszkańców, gdy po sześciu pokoleniach, zostanie przywrócona godność
zabrana przez zaborców za patriotyczną postawę. Przywrócenie praw miejskich nie wywoła
żadnych dodatkowych obciążeń dla mieszkańców.
Taka zmiana nie wpłynie na wielkość podatków
czy opłat. W oczach młodych ludzi status miejski
zachęci do osiedlania się tu na stałe, pozwoli każdemu spojrzeć na rzeczywistość zupełnie z innej
perspektywy. W przywróceniu praw miejskich
Włodowicom dostrzec będzie można uhonorowanie wszystkich mieszkańców naszej Gminy oraz
szacunek za patriotyczną postawę i pracowitość.

Wójt Gminy Włodowice

Adam Szmukier
Włodowice, dnia 02 marca 2021 r.
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Chwile z naszej historii zachować
od zapomnienia...

Pieczęć z czasów,
gdy Włodowice
były miastem.

Droga z Parkoszowic do Pomrożyc rok 1958.
Zachęcamy posiadaczy starych fotografii
do udostępnienia ich w celu publikacji.
Gwarantujemy zwrot oryginału. Prosimy
o kontakt z Redakcją.

Tak dobrze w Rzędkowicach jeszcze nie było

Jak twierdzi Prezes OSP Rzędkowice Czesław Dydak tak dobrego
okresu jak obecnie, w historii tej
Jednostki jeszcze nie było. Zakończono właśnie prace remontowe
pomieszczeń kuchennych. Remiza
zmieniła się nie do poznania. Ściany
i posadzka wyłożone zostały płytkami
ceramicznymi,
natomiast
wyposażenie to bardzo nowoczesny
sprzęt gastronomiczny w postaci
dwóch chłodni, elektrycznej patelni, kuchni gazowej, regałów, stołów,

zlewozmywaków. Zakupiono także
zmywarkę i specjalistyczny pochłaniacz kuchenny. Wszystko wykonane
ze stali nierdzewnej lśni nowoczesnością. Remont i zakupy dokonano
dzięki środkom pozyskanym z LGD
Perła Jury w wysokości 46 tyś. zł.
Z założenia działanie takie ma poprawić wizerunek miejscowości i poszerzyć ofertę kulturalną, ma także
zwiększyć atrakcyjność i promować
nasz region. Dodać także należy że
w ubiegłym roku, mieszkańcy Rzęd-

kowic w całości przekazali środki
z funduszu sołeckiego w wysokości
30 tyś. zł. na zakup specjalistycznego sprzętu wzmacniającego zdolność bojową strażaków. Zakupiono
między innymi motopompę typu Niagara, hełmy, krótkofalówki, latarki,
aparaty powietrzne. Zainstalowano
także system selektywnego alarmowania.
Do OSP Rzędkowice przynależy 25 strażaków, a także trzy grupy
młodzieży – dziewczęta i chłopcy.

