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Orkiestra

20 maja 1918r. na wniosek Komen-
danta Ochotniczej Straży Ognio-
wej we Włodowicach Jana Janoski 
podczas zebrania członków zarząd 
postanowił założyć Orkiestrę Dętą. 
Wybrano trzy zespoły 3 osobowe do 
zbiórki środków na zakup instrumen-
tów. na nauczyciela muzyki i kapel-
mistrza wybrano ludwika mygę 
(mieszkał przy ul. Koziegłowskiej). 
Orkiestra grała na uroczystościach 
parafialnych, weselach i zabawach 
tanecznych. z uzyskanego dochodu 
opłacano kapelmistrza, kupowa-
no brakujące instrumenty. W 1927 
roku w skład orkiestry „wchodzi-
ło” 20 muzyków. W latach 70-tych 
nastąpił duży rozwój orkiestry, gdyż 

zakupiono wiele nowych instrumen-
tów i wprowadzono zajęcia nauki 
gry (dwa razy w tygodniu), zajęcia 
prowadził instruktor muzyczny pan 
guta. W końcu lat 80-tych nastą-
piło zagrożenie, iż orkiestra upad-
nie. nowy naczelnik OSp zdzisław 
Struzik podjął rozmowy z naczelni-
kiem gminy Władysławem Dankiem 
o wsparcie finansowe na naprawę 
posiadanych instrumentów i zakup 
nowych. Władze gminy popar-
ły wniosek i zadeklarowały, że po 
naprawie instrumentów, zwerbo-
waniu nowych uczniów (muzyków) 
zakupią dodatkowo 20 kompletów 
mundurów dla orkiestry. również 
duże poparcie i wsparcie finansowe 

rady Sołeckiej orkiestra otrzymała 
od Sołtysa Włodowic Czesława Ści-
ślickiego. Wówczas orkiestrę prowa-
dził kapelmistrz Stanisław Świder-
ski.

W ostatnich latach ery kompu-
terowej spadło zainteresowanie 
młodzieży grą w orkiestrze, obec-
nie wspierają ją muzycy z zawiercia 
i myszkowa. Orkiestra gra podczas 
wszystkich uroczystości strażac-
kich, kościelnych, patriotycznych 
i pogrzebowych. 

W miesiącu maju w każdą nie-
dzielę orkiestra pięknie gra pieśni 
maryjne od godz. 7.00 rano na wieży 
kościoła pw. Św. bartłomieja we 
Włodowicach. 

Osoby chętne do nauki gry na instrumentach oraz wszystkich zainteresowanych 
graniem w orkiestrze, zarząd OSp Włodowice prosi o kontakt.
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Sylwia Surowiec małgorzata Konarska, 
Jolanta Janoska, 
barbara Okraska, 
elżbieta trepka, 
aneta Wieczorek

Urząd gminy 
Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. zastrzegamy sobie prawo skraca-
nia i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. materiałów niezamówionych redakcja 
nie zwraca. redakcja nie gwarantuje publikacji niezamówionych materiałów. redakcja 

nie zawsze podziela poglądy i opinie zawarte w materiałach drukowanych 
w Faktach gminy Włodowice.
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WyDaWCa:

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.

W związku z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Włodowice na lata 2011 – 2032 oraz planowaniem pozyskania dotacji 

z WFOŚigW w Katowicach zwracam się do Szanownych mieszkańców naszej gminy 
o zgłaszanie się do Urzędu gminy w celu złożenia wniosku dot. uzyskania dotacji na 

demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w roku 2016. 
W powyższej sprawie proszę kontaktować się z referatem gospodarki gruntami, rolnictwa 

i Ochrony Środowiska w Urzędzie gminy Włodowice ul. Krakowska 26  pok. nr 28 II p.,
tel. 34 315 30 01 wew. 108.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej: www.bip.wlodowice.pl
termin składania wniosków - do 15 kwietnia 2016r.

Wójt gminy Włodowice 
adam b. Szmukier

O g ł O S z e n I e

pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, 
angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. 

Każdy wyjazd jednostek straży pożarnej to spore koszty, które wszyscy pokrywamy solidarnie, 
bez względu na to, czy zgadzamy się z „ideą” wypalania, czy bezwzględnie walczymy z jej przejawami.

nie bądź bezmyślny - nie wypalaj!

OChOtnICze Straże pOżarne gmIny WłODOWICe apelUJą 
O rOzSąDeK I nIe WypalanIe traW na łąKaCh I nIeUżytKaCh!
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pytania do… Sołtysa Sołectwa rudniki   
Józefa plebana

Funkcję Sołtysa piastuje pan 
już drugą kadencję, jakie zadania 
zostały w tym okresie zrealizowane 
w rudnikach?

Cieszę się, gdyż zrealizowane 
zostały takie inwestycje jak kanali-
zacja, budowa chodników, remont 
dróg, wybudowana została Strefa 
kulturalno-sportowa. rada Sołec-
ka oraz KgW rudniki pomagały przy 
zagospodarowaniu terenu wokół 
Szkoły podstawowej w rudnikach.

W 2014 roku rudniki zajęły II 
miejsce w Konkursie na „ ekologicz-
ne Sołectwo”.

Wraz z panem Jerzym molendą 
przyczyniłem się do założenia Koła 
gospodyń Wiejskich.

zatem sporo się działo. 

najbliższe plany?
Oczywiście są – ze środków z Fun-

duszu Sołeckiego budowa siłowni ple-
nerowej w Strefie kulturalno-sporto-
wej, pozostałe, takie jak położenie 
asfaltu na drodze przy ul. górniczej 
czy budowa chodników, wymagają 
dużych nakładów finansowych, ale 
może uda się je zrealizować.

Ogólnopolski system darmowych porad 
prawnych, także w naszej gminie

Od 1 stycznia 2016r. uruchomiony 
został ogólnopolski system darmowych 
porad prawnych. W ponad 1500 punk-
tach w całej polsce można korzystać 
z pomocy profesjonalistów, tj. między 
innymi adwokatów i radców prawnych.

punkt taki uruchomiony został 
także i w naszej gminie w porozumieniu 
z powiatem zawierciańskim, który to 
ustawowo odpowiedzialny jest za orga-
nizowanie nieodpłatnej pomocy praw-
nej na terenie całego naszego powiatu.

Dyżury doświadczonych prawników 
odbywają się codziennie od ponie-
działku do piątku przez cztery godziny 
dziennie w budynku Urzędu gminy Wło-
dowice (pokój nr 2, parter).

nieodpłatnej pomocy prawnej 
udzielają:
• pani Katarzyna Kornacka,
• pani Jolanta górnik,
• pan Krzysztof polaniecki,
• pan Krzysztof Jupowicz
zgodnie z harmonogramem dyżurów na 
dany miesiąc.

porada prawna nie wiąże się 
z poniesieniem jakichkolwiek kosztów, 
pomoc prawna w całości jest finansowa-
na z budżetu państwa.                    

Kto może skorzystać z nieodpłatnej 
pomocy prawnej?

z darmowej pomocy prawnej 

możesz skorzystać, jeśli jesteś osobą, 
która ukończyła 65 lat, nie ma jeszcze 
26 lat, posiada Kartę Dużej rodziny, jest 
uprawniona do korzystania z pomocy 
społecznej, jest weteranem, komba-
tantem, znalazła się w sytuacji zagroże-
nia lub poniosła straty w wyniku klęski 
żywiołowej, katastrofy naturalnej lub 
awarii technicznej.

z jaką sprawą można przyjść?
nieodpłatna pomoc prawna to pro-

fesjonalne wsparcie z zakresu prawa 
cywilnego, karnego, spraw administra-
cyjnych, ubezpieczenia społecznego, 
spraw rodzinnych, prawa pracy, przy-
gotowania do rozpoczęcia działalno-
ści gospodarczej. pomoc nie obejmuje 
spraw podatkowych związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej, 

związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, z wyjątkiem przygo-
towania do rozpoczęcia tej działalno-
ści, a także prawa celnego, dewizowego 
i handlowego.

Co można otrzymać?
W ramach darmowej pomocy praw-

nej uzyskasz:
• informację o tym, jakie przepisy 

prawne obowiązują i jakie przysłu-
gują ci uprawnienia oraz jakie masz 
obowiązki,

• propozycję sposobu rozwiązania 
problemu prawnego,

• pomoc w sporządzeniu projektu 
pisma w zakresie niezbędnym do 
udzielenia pomocy prawnej, z wyłą-
czeniem pism procesowych w postę-
powaniach przygotowawczych lub 
sądowych i pism w postępowaniu 
sądowo-administracyjnym,

• projekt pisma procesowe-
go o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub o ustanowie-
nie pełnomocnika z urzędu.   
Szczegółowe informacje na stronie 
internetowej ministerstwa Sprawie-
dliwości:

www.darmowpomocprawna.ms.gov.pl.
harmonogram pracy adwokatów 

w gminie Włodowice na stronie:
www.bip.wlodowice.pl
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Dzień Sołtysa

rada Seniorów
W dniu 14 marca br. w sali sesyj-

nej Urzędu gminy Włodowice odbyło 
się uroczyste, pierwsze posiedzenie 
rady Seniorów naszej gminy I kaden-
cji zwołane przez Wójta gminy pana 
adama Szmukiera zgodnie z uchwa-
lonym przez radę gminy statutem 
rady Seniorów. Kadencja rady trwała 
będzie 4 lata. Skład osobowy zarzą-
dzeniem z dnia 4 marca 2016r. usta-
lił Wójt na podstawie zgłoszeń, które 
wpłynęły do Urzędu gminy w wyniku 
ogłoszonego naboru kandydatów do 
rady Seniorów. W 9 - osobowej radzie 
zasiadają mieszkańcy naszej gminy 
aktywni w swoich środowiskach. Są to:
pan ryszard biały (sołectwo góra Wło-
dowska),
pan zbigniew ginalski (sołectwo rzęd-
kowice),
pan henryk górny (sołectwo morsko),
pani Irena mackiewicz (sołectwo Wło-
dowice),
pan Kazimierz maligłówka (sołectwo 
zdów),
pan tadeusz nowicki (sołectwo parko-
szowice),
pan adam pańczyk (sołectwo rudniki),

pani anna Szczęchowska (sołectwo 
Skałka – Kopaniny),
pani helena Ślusarczyk (sołectwo huci-
sko).

Każde sołectwo będzie mieć swo-
jego przedstawiciela w radzie Senio-
rów.

podczas spotkania Wójt wręczył 
wszystkim nominacje na członków 
rady.

 na pierwszym posiedzeniu człon-
kowie rady dokonali także wyboru 

Dzień 11 marca obchodzony jest 
jako Dzień Sołtysa. tradycyjnie, w tym 
też dniu w Urzędzie gminy Włodowice 

zorganizowano uroczystość dla pod-
kreślenia dorobku i zasług sołtysów dla 
rozwoju gminy Włodowice. Spotkanie 

przewodniczącego, zastępcy i Sekre-
tarza. pracami rady kierować będzie 
pan ryszard biały, funkcję zastępcy 
rada powierzyła panu zbigniewowi 
ginalskiemu, a sekretarza panu henry-
kowi górnemu.

Działalność rady polegać będzie 
na określaniu priorytetów potrzeb 
i problemów seniorów gminy Włodo-
wice oraz przedstawianiu propozycji 
dotyczących działań na rzecz środowi-
ska osób starszych w naszej gminie. 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

upłynęło w miłej atmosferze życzeń 
i wspomnień oraz dalszych planów 
w służbie naszej małej Ojczyźnie.

5 stycznia br. w gOK Włodowice tra-
dycyjnie odbyło się spotkanie opłatko-
we połączone z Jubileuszem 50 – lecia 
pożycia małżeńskiego. po uroczystej 
mszy, odprawionej przez arcybisku-
pa  Stanisława nowaka - honorowego 
Obywatela gminy Włodowice, Jubilaci 
zostali udekorowani przez Wójta gminy 
medalami „za Długoletnie pożycie mał-
żeńskie” nadanymi przez prezydenta 
rp. były również życzenia, listy gratu-
lacyjne i kwiaty. na zakończenie, po 
wspólnej wieczerzy, śpiewano kolędy.
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niedziela palmowa jest począt-
kiem obchodów związanych ze świę-
tem Wielkiej nocy. W całej polsce 
święto to obchodzone jest tłumnie 
i uroczyście, a z palmami, którym 
przypisuje się dobroczynne wła-
ściwości, wiążą się rozliczne zwy-
czaje. palma została wprowadzo-
na do liturgii kościelnej w XI wieku 
na pamiątkę triumfalnego wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy. tego dnia, 
wierni uczestniczą we mszy pod-
czas, której ksiądz święci palmy 
- symbol zmartwychwstania i nie-
śmiertelności duszy. W Wielką Sobotę 
palmy są palone, a popiół z nich 
jest używany w następnym roku, 
kiedy w środę popielcową ksiądz 
znaczy wiernym głowy popiołem. 
panie z Koła gospodyń Wiejskich 
z Włodowic, rzędkowic, parkoszowic 
i huciska oraz harcerze ze Stowarzy-
szenia SKaUtIng JUraJSKI corocznie 
przygotowują palmy wielkanocne. 

Wszystkim mieszkańcom życzymy 
pogody ducha, zdrowia i wszelkiego dobra 

oraz aby Święta Wielkanocne  
przyniosły radość i wzajemną życzliwość. 

Niech te szczególne dni będą pełne wiary, nadziei i miłości.

Życzą

Wójt Gminy Włodowice 
Adam B. Szmukier

Przewodniczący Rady Gminy Włodowice 

Alojzy Leśniak 
wraz z Radnymi Gminy Włodowice 

Palmy wielkanocne
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w krakowie było super!
podczas ferii zimowych, 23 lutego 

2016r. o godz. 8.15 grupa uczniów 
klas IV-VI Szkoły podstawowej w rud-
nikach i Szkoły podstawowej we Wło-
dowicach wyjechała na nieodpłatną 
wycieczkę do Krakowa, zorganizowaną 
z inicjatywy pana Wójta adama Szmu-
kiera. pogoda, jak to zimą, była nie-
szczególna, ale humory dopisywały 
wszystkim już w autobusie. Około 
godz. 9.50 grupa spotkała się z panem 
przewodnikiem. pierwszym punktem 
programu  była oczywiście wizyta u  
Smoka Wawelskiego nad Wisłą. było 
wiele śmiechu, gdy pan przewod-
nik w zabawny sposób przypomniał  
znaną wszystkim  legendę o smoku.  
Kolejnym miejscem zwiedzania była 
Królewska  Katedra na Wawelu pW Św. 
Stanisława bm i Św. Wacława – miej-
sce, w którym, jak powiedział Stani-
sław Wyspiański- wszystko jest polską. 
Uczestnicy w skupieniu wysłuchali 
historii Św. Stanisława bm, ciekawych 
informacji z życia króla Władysława 
łokietka czy  królowej Jadwigi. następ-
nie odwiedzili miejsce wiecznego spo-
czynku marszałka Józefa piłsudskiego 
oraz pary prezydenckiej - marii i lecha 
Kaczyńskich. Duże zainteresowanie 
wzbudziła architektura dziedzińca 
zamku Wawelskiego, szczególnie kruż-
ganki i nietypowe rynny. Uczestnicy 
wycieczki z ciekawością wysłuchali opo-
wieści przewodnika o czakranie wawel-

skim, tzw. „miejscu mocy” w postaci 
kamienia, mającego rzekomo znajdo-
wać się na terenie nieistniejącego już 
kościoła św. gereona na Wzgórzu Wawel-
skim . Wszyscy oczywiście opierali się 
o ścianę, by nabyć pozytywnej energii.  
następnie wycieczka udała się 
do słynnego Okna papieskie-
go, gdzie Jan paweł II spotykał się 
 z młodzieżą. Ważnym miejscem zwie-
dzania było Collegium maius – najstar-
sza część Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Uczniowie  uważnie przysłuchiwali 
się  historii powstania uczelni, informa-
cjom z życia krakowskich żaków. naj-
większe zdziwienie wywołało opowia-
danie o nawojce, dziewczynie, która 

złamała zakaz i studiowała na wyższej 
uczelni. gdy na koniec prawda wyszła 
na jaw, młoda kobieta miała być stra-
cona. Ocalała dzięki mądrej królowej 
i została nauczycielką królewskich 
córek. prawie wszyscy uczniowie  wrzu-
cali drobne pieniążki do studni na dzie-
dzińcu Collegium maius, bo jak wieść 
niesie, pieniążek utopiony w tej studni 
zapewnia studiowanie na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. 

po przerwie na posiłek uczniowie 
wraz z przewodnikiem i opiekunami 
udali się do muzeum historycznego 
miasta Krakowa w podziemiach rynku, 
gdzie odbyli niezwykłą podróż w prze-
szłość miasta. Dzięki odkryciom arche-
ologicznym mogli zobaczyć np. kamien-
ne drogi czy  warsztaty rzemieślnicze 
z czasów Władysława łokietka, wiele 
cennych eksponatów (np.: stare 
monety, ozdoby, materiały, przedmioty 
codziennego użytku).

nie zabrakło czasu na spacer po 
rynku i Sukiennicach w poszukiwaniu 
miłych upominków dla najbliższych, 
wszak z podróży, jak zwyczaj nakazuje, 
należy przywieźć „gościniec”.

Kraków żegnał wycieczkę rzę-
sistym deszczem, ale nikt na to 
nie zważał. Uczniowie wzbogace-
ni o historyczną wiedzę, naładowani 
pozytywną energią magicznego miasta,  
z pamiątkami i prezentami wracali 
w wyśmienitych nastrojach.

„Podczas wycieczki najbardziej 
podobało mi się, gdy poszliśmy do naj-
ważniejszego kościoła w Polsce, czyli 
Królewskiej Katedry na Wawelu PW Św. 
Stanisława BM i św. Wacława. W czasie 
wycieczki przewodnik przekazał nam 
dużo wiadomości o historii Polski. 
Dowiedziałam się również , dlaczego 
kościoły są takie wysokie. Pan przewod-
nik wyjaśnił nam, iż ludzie uważają, że 
im wyższy kościół, tym bliżej jesteśmy 
Boga. Usłyszałam historię śmierci św. 
Stanisław BM, poznałam koleje życia 
królowej św. Jadwigi. Wszystko było 
bardzo interesujące i jestem pewna, że 
jeszcze niejeden raz odwiedzę Kraków, 
by pogłębić swoją wiedzę o tym nie-
zwykłym mieście.”

(basia – kl. IV)

„Najbardziej podobało mi się, 
gdy zwiedzaliśmy Wawel. Najpierw 
obejrzeliśmy smoka i wysłuchaliśmy 
legendę o nim. Później udaliśmy się 
do Królewskiej Katedry na Wawelu  
PW św. Stanisława BM i św. Wacła-
wa, gdzie pan przewodnik ciekawie 
opowiadał. Wzruszyłem się przy gro-
bach Marszałka Józefa Piłsudskie-
go oraz Lecha i Marii Kaczyńskich, 
pary prezydenckiej, która zginęła 
w katastrofie lotniczej w Smoleńsku.  
Uwierzyłem w moc czakranu wawel-
skiego i opierałem się o ścianę, by 
naładować się dobrą mocą.Wycieczka 
była super, miło i pożytecznie spędzi-
łem czas w towarzystwie koleżanek 
 i kolegów.

(Wiktor – kl. IV)

„Uważam, że wycieczka była bardzo 
pożyteczna. Duże wrażenie wywarło na 
mnie Muzeum Historyczne Miasta Kra-
kowa w Podziemiach Rynku. To niezwy-
kłe miejsce, ponieważ możemy prze-
nieść się w przeszłość o kilka wieków. 
Zobaczyć, jak ludzie żyli, czym się 
zajmowali, jakie były monety, biżu-
teria, inne przedmioty. Zobaczyłam 
Sukiennice i dowiedziałam się, od 
czego pochodzi ich nazwa, usłyszałam 
hejnał z wieży Kościoła Mariackiego. 
Wycieczka, mimo deszczowej pogody, 
była udana. Z pożytkiem spędziłam 
czas i poznałam koleżanki i kolegów 
z SP w Rudnikach. Dziękuję za ten miły 
dzień.” 

(Oliwia – kl. IV)

Oto relacje niektórych uczestników:
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EraSMUS +
W dniach 27.01.2016r – 

05.02.2016r. odbył się wyjazd 24 
osobowej grupy polskich uczniów 
i nauczyciela języka angielskiego 
p.marii Kleszcz oraz Dyrektora szkoły 
p. andrzeja Jureczko głównego koor-
dynatora merytorycznego i finansowe-
go do nijmegen w holandii. program 
erasmus+ - projekt eurotopia. Opieku-
nami naszej grupy byli bardzo młodzi 
nauczyciele tej szkoły nadia i majka 
- nauczyciele języka holenderskie-
go oraz tom - nauczyciel języka nie-
mieckiego. bardzo opiekuńczy i odpo-
wiedzialni ludzie. po serdecznym 
powitaniu przez goszczące rodziny 
na dziedzińcu szkoły, młodzież udała 
się do auli, gdzie nastąpiło uroczyste 
otwarcie tej części projektu. Każdy 
kolejny dzień w szkole rozpoczynał się 
od zajęć z opiekunami grupy. W ich 
trakcie uczniowie opisywali swoje 
wrażenia z pobytu w rodzinach swoich 
rówieśników. później odbywały się 
zajęcia takie, jak: lekcja ekonomii, 
historii, języka holenderskiego, fizyki, 
czy też zajęcie kreatywne. Ucznio-
wie uczyli się języka praktycznego, 
malowali talerze, rozwiązywali quizy. 
po zajęciach w szkole holenderscy 
partnerzy organizowali czas naszym 
uczniom urządzając, np. wraz z rodzi-
cami dinner party czyli wieczorny 
posiłek połączony z dyskoteką lub spo-
tykając się w kręgielni, na pływalni czy 

na meczu ligowym piłki nożnej. Drugi 
tydzień pobytu rozpoczęły próby gene-
ralne do wielkiego międzynarodowego 
show w teatrze jakim była „Stageni-
ght”. Wszyscy zaprezentowali krótkie 
programy artystyczne. nasi ucznio-
wie zatańczyli rytmicznie i z wielką 
werwą do utworu przypominające-
go polski folklor, wywołując ogólny 
aplauz. było to dla nich niewątpliwie 
niezapomniane przeżycie biorąc pod 
uwagę fakt, że teatr był wypełniony 
po brzegi publicznością. Kolejną dużą 
atrakcją była całodniowa wycieczka 
do amsterdamu. zwiedzanie amster-
damu i muzeum figur woskowych oraz 
parku nemo, które przypomina nasz 
Kopernik w Warszawie. pełen wrażeń 

dzień został zakończony dyskoteką dla 
wszystkich uczniów ze szkół uczest-
niczących w projekcie tj. hiszpanii, 
Węgier, holandii, polski oraz uczniów 
z Włoch i rosji.  Kolejne dni to cie-
kawe spotkanie w auli, czasie które-
go przedstawiciele każdego z krajów 
pokazali prezentacje dotyczące 
swoich państw bądź regionów, a także 
wycieczka po mieście czyli zwiedzanie 
najciekawszych miejsc w nijmegen 
i tworzenie dokumentacji zdjęciowej 
w ramach tzw. „nijmegen City tour” 
Cały swój pobyt w holandii młodzież 
opisała w raportach w trakcie ostat-
nich zajęć. Wyjazd udany, pogoda 
słoneczna i wietrzna. Wszyscy szczę-
śliwie wróciliśmy do naszych domów. 

Ferie gOK

W trakcie ferii, w gminnym Ośrod-
ku Kultury we współpracy z biblioteką 
gminną oraz Świetlicą Środowiskową, 
odbył sie cykl zajęć, pomagających 
wesoło, bezpiecznie i kreatywnie spę-
dzić wolny czas. podczas zajęć prowa-
dzone były spotkania biblioteczne, na 
których dzieci poznawały pracę biblio-
tekarza, ale także uczestniczyły w kon-
kursach i zagadkach.

podczas pracy z masą solną i mode-
liną, powstało wiele ciekawych prac, 
które dzieci z radością zabrały do 
domów. pieczenie ciasteczek i przygo-

towywanie sałatki owocowej, było naj-
smaczniejszym punktem zajęć podczas 
ferii. było bardzo smacznie (a zapach 
pieczonych ciasteczek, towarzyszył 
jeszcze długo podczas kolejnych zajęć:)

zumba pod okiem pani Instruktor 
anity Kurek, prace z wikliną pod kie-
runkiem pani anety  pilis, to tematy 
kolejnych zajęć, które przyciągnę-
ły dużą grupę dzieci. W trakcie ferii 
odbyły się dwa wyjazdy, do kina i do 
teatru, a na zakończenie ferii gościli-
śmy magika alkadiasa, który zaprosił 
nas w świat magii.
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Kronika gminna 1935

prezentujemy państwu wybrane 
fragmenty Kroniki gminnej, gminy 
Włodowice założonej dnia 14 maja 
1935 roku, gdzie ówczesny prezydent 
rzeczypospolitej polskiej prof. Ignacy 
mościcki naniósł swoją dekretację 
o następującej treści „Księga histo-
rii gminy, owej szkoły cnót obywatel-
skich w budowie państwa, niech stanie 
się widoczną kroniką wzrostu i pełne-
go rozwoju potęgi naszej zbiorowo-
ści” Kronika w oryginale pisana jest 
odręcznie i daje nam ciekawe światło 
na życie codzienne naszej społeczności 
w tamtym czasie. 

„Wojna roku 1914, boleśnie odbiła 
się na gminie Włodowickiej, gdyż przez 
szereg tygodni jesiennych, pozycja 
bitew toczyła się na tutejszym tere-
nie. grunty wsi parkoszowice, morsko 
Włodowice, góry Włodowskiej i Koto-
wice zryte zostały okopami i szrapne-
lami, zasłane trupami, padło pastwą 
pożarów wiele domów i ofiar w cywil-
nej ludności, a po bojach tysiące ofiar 
żołnierskich – zarówno niemieckich, 
austriackich i rosyjskich pomieszanych 
w cmentarzyskach w morsku, parko-
szowicach, Włodowicach i Kotowicach. 
O tem zaś, że silny procent po obydwu 
stronach walczących zasilany był 
żywiołem polskim, niezbicie świadczą 
napisy polskich nazwisk na tabliczkach 
grobowych. I oni nieznani żołnierze 
walczyli za polskę. z ustaniem okupacji 
zarządzone zostały przez Władze pol-

skie wybory do rady gminnej na podsta-
wie dekretu z 27 X 1918 r. W walkach 
o niepodległość Ojczyzny do 1921 r zgi-
nęli na polu Chwały mieszkańcy gminy: 
z Włodowic 1. gruk Feliks, 2. Utracki 
Władysław, 3. Wiśniewski Stanisław, 4. 
zając bronisław; z rudnik 5. błaszkie-
wicz Władysław, 6. gębka Franciszek, 
7. górnik Władysław 8. migdał Ignacy, 
9. pleban antoni, 10. rak Stefan, 11. 
Szymocha Władysław  12. Wilczek Jan, 
z Kotowic 13. gurbała bolesław, 14. 
Szota Kaźmierz, 15. zych edward; ze 
Skałki 16. Jarza antoni; z góry Wło-
dowskiej 17. łyszczarz Józef, 18. myga 
adam, 19. mucha Jan i z parkoszo-
wic 20. mucha antoni. Obecny budy-
nek kancelarii gminnej budowany był 
wiosną 1914 roku, następnie budowę 
przerwano z powodu wybuchu wojny 
i zabrania do okopów wszystkich desek 
przygotowanych na podłogi. Dopiero 
w 1916 r. materiał dokupiono i budowa 
została zakończona. Istniejące do 1934 
r. zgromadzenia gminne nie odgrywały 
roli czynnika twórczego w gminie. 

... na rynku zaś Włodowickim znaj-
duje się niepamiętny datą budowy par-
terowy b. ratusz w stanie zrujnowa-
nym. ratusz ten w 1934 r. wykupiła za 
2500 zł. od żyda zilberberga miejsco-
wa straż pożarna w  celu przeróbki na 
remizę strażacką i dom ludowy. Jednak 
z braku środków słaba jest nadzieja na 
przebudowę. tymczasem budynek ten,  
zamiast ozdoby – oszpeca i uszczupla 
ładny rynek tutejszy.

... Światowe załamanie się koniunk-
tury gospodarczej trwające od roku 
1930 do chwili obecnej, wywołało silną 
w życiu tem depresję również na tere-
nie gminy tutejszej. Silny spadek cen 
produktów rolnych przy utrzymanych 
wysokich cenach produkcji przemysło-
wej doprowadził rolnika do stanu ruiny. 
znacznym odciążeniem dla tutejszego 
drobnego rolnika przy braku kredy-
tu długoterminowego było ustawowe 
zarządzenie władz, regulujące spłaty 
długów uciążliwych, stało się bowiem 
dobroczynną  ochroną drobnego rolnika 
przed wyzyskiem lichwiarskim prywat-
nych wierzycieli. 

... Od r.1927 istnieje w gminie to 
jest we Włodowicach parafialna kasa 
Stefczyka o słabym obrocie. Większych 

rozmiarów kredyty i na dłuższy okres 
czasu udziela mieszkańcom gminy 
Komunalna Kasa Oszczędnościowa 
w zawierciu. z pożyczek korzysta około 
150 mieszkańców gminy.

... przez teren gminy w całej dłu-
gości zachodniej granicy przechodzi 
państwowa normalnotorowa kolej żela-
zna na przestrzeni 8 km przecinając 
od zawiercia teren fabryczny borowe 
pole, następnie lasy mieszczan Włodo-
wickich i dworskich pod sam myszków. 
gmina Włodowice korzysta z poczty 
bezpośrednio w zawierciu. na terenie 
gminy znajduje (się) tylko 1 aparat 
telefoniczny na posterunku policji p. 
(państwowej) we Włodowicach. W nie-
długim czasie będzie również insta-
lowany telefon w kancelarii zarządu 
gminnego. na przestrzeni od Kotowic 
do zawiercia przez Włodowice i rudni-
ki kursuje prywatna linia autobusowa 
(Jędrzejów – Sosnowiec) lecz udogod-
nienie komunikacyjne jest minimalne 
gdyż w Włodowicach zatrzymuje się 
tylko na żądnie policji, a to z powodu 
stałego przepełnienia autobusu.

... bita droga powiatowa zawiercie 
– Kotowice  obsadzona jest drzewka-
mi wiśniowymi. Obecnie w roku 1935, 
rozpoczyna się roboty budowlane bitej 
szosy na przestrzeni Włodowice - par-
koszowice – Kromołów mającej sta-
nowić główny trakt linii Częstochowa 
– Olkusz. budowę tą rozpoczął powia-
towy Wydział Drogowy korzystając 
z gminnych świadczeń szarwarkowych 
a w większej mierze ze środków pań-
stwowego Funduszu pracy dla zatrud-
nienia bezrobotnych. następnym zada-
niem gminy będzie wybudowanie bitej 
drogi – Włodowice – myszków i wybruko-
wanie ulic we Włodowicach. 

... zdrowotność publiczna: miej-
scowe warunki okolicy górzystej dobrze 
wpływają na stan zdrowotności. Ilość 
studzien odpowiada potrzebom, oprócz 
częściowo we wsi rudnikach i Kotowi-
cach i braku w morsku, gdzie tylko 1 
studnia obsługuje całą wieś - z powodu 
głębokości. lekarzy i apteki na terenie 
gminy – niema. akuszerka dyplomowa-
na 1. Ochron dla sierot i przytułków dla 
starców niema. 

... Organizacja i gospodarka samo-
rządowa gminy: 
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„rodzina 500 plus”
W gminie Włodowice program 

pomoc państwa w wychowaniu dzieci 
„Rodzina 500 plus” będzie realizowany 
w gminnym Ośrodku pomocy Społecznej 
we Włodowicach, ul. Krakowska 26, 
42 – 421 Włodowice, pokój nr 4. Wnio-
sek o w/w świadczenie mogą składać 
osoby zamieszkujące na terenie gminy 
Włodowice. Wnioski będą rozpatrywane 
od 1 kwietnia 2016 r. i będzie można je 
złożyć w wybrany sposób:
•	 w placówce GOPS Włodowice,
•	 przez Internet za pomocą platformy 

emp@tia mpips.gov.pl (przy składa-
niu wniosku elektronicznego trzeba 
posiadać tzw. profil zaufany lub bez-
pieczny podpis elektroniczny),

•	 drogą	pocztową	(będzie brana pod 
uwagę data nadania w placówce 
pocztowej).
Świadczenie	 w	 wysokości	 500	 zł	

będzie	 wypłacane	 rodzicom, opie-
kunom prawnym lub opiekunom fak-
tycznym na każde dziecko do	momen-
tu	 osiągnięcia	 przez	 nie	 18	 lat. Jeśli 
dzieckiem lub dziećmi opiekują się 
oboje rodzice lub opiekunowie, świad-
czenie otrzyma tylko jedno z nich. 
W przypadku ubiegania się o świadcze-
nie na pierwsze dziecko obowiązywać 
będzie kryterium dochodowe 800	 zł 
lub 1200	zł jeśli w rodzinie jest dziec-
ko legitymujące się orzeczeniem o nie-

pełnosprawności. na drugie i kolejne 
dzieci kryterium dochodowe nie będzie 
obowiązywać (np. jeżeli w rodzinie jest 
dwoje dzieci, a jedno z nich skończyło 
już 18 lat, świadczenie będzie przysłu-
giwało na młodsze, jeżeli dochód nie 
przekracza 800 zł).

biorąc pod uwagę duże zaintereso-
wanie osób/rodzin programem „rodzi-
na 500 plus” będzie możliwość składa-
nia wniosków od	1	kwietnia	2016	r.

Wnioski	 złożone	 w	 terminie	 od 
1	 kwietnia	 do	 1	 lipca	 2016	 r.	 będą	
skutkowały	 wyrównaniem	 świadczeń	
od	1	kwietnia	2016	r. Wnioski złożone 
po 01.07.2016 r. będą rozpatrywane od 
momentu złożenia wniosku. Organ wyda 
decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu 

trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku. 
We wniosku trzeba podać dane osoby 
ubiegającej się o świadczenie oraz dane 
dzieci w tym peSel wraz z wymaganymi 
dokumentami.

UWAGA!	 Wnioski	 do	 pobrania	
w	GOPS	Włodowice	w	pokoju	nr	4	lub	
na	stronie	internetowej	GOPS:	
www.gopswlodowice.pl/aktualnosci

Rodziny	 pobierające	 zasiłek	
rodzinny	 w	 GOPS	 Włodowice,	 posia-
dające	 zweryfikowany	 dochód	 nie	
muszą	wnosić	 dokumentów,	 które	 są	
już	 w	 posiadaniu	 Ośrodka.	 Rodziny	
ubiegające	 się	o	 świadczenie	wycho-
wawcze	 na	 pierwsze	 dziecko	 nie	
pobierające	zasiłku	rodzinnego	winny	
złożyć	wniosek	z	oświadczeniami.

Informacji udzielają pracowni-
cy Działu Świadczeń rodzinnych: tel. 
(034)	315-30-49.

Dodatkowo pod adresem: www.
mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-
-dziecmi/rodzina-500-plus/  zamiesz-
czone zostały podstawowe informa-
cje o programie „rodzina 500 plus”. 
W zakładkach m.in. aktualności, infor-
matory, pytania i odpowiedzi. 

ponadto pod adresem http://www.
mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-
-dziecmi/rodzina-500-plus/prawo/ 
obowiązujące przepisy prawne w zakre-
sie programu 500 plus.

Władze gminne i funkcjonariusze 
gminy 1 rada gminna: składa się z 12 
osób. W skład jej wchodzą: przewod-
niczący – wójt – mucha Józef zamiesz-
kały w górze Włodowskiej i członko-

wie: z Włodowic 1. łakota marcin, 
2. miklas Franciszek, 3. Filipek Jan, 
z Kotowic 4. adamczyk Wawrzy-
niec i 5. Widera Józef, z rudnik – 6.  
Jaworski tomasz, 7. palewicz Cze-

sław i 8. rak Józef; z góry Włodow-
skiej – 9. myga bolesław; z parkoszo-
wic – 10. Jopek Władysław, ze Skałki 
– 11. migdał Sylwester i z morska – 12. 
mikoda antoni.

walne Zebranie lkS
W sobotnie popołudnie, 19 marca 

br. w gOK-u Włodowice odbyło się 
walne zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze lKS „OlImpIa” Włodowi-
ce. Ustępujący zarząd po złożeniu 
wyczerpujących sprawozdań jedno-
głośnie otrzymał absolutorium za lata 
2012 – 2016. Wybrano nowy zarząd na 
lata 2016-2020, w składzie: prezes  - 
andrzej Cierpiński, Wiceprezes – marek 
Opydo, Sekretarz – tomasz hadrych, 

Skarbnik – edyta maciążek, Członek 
zarządu– mateusz Fiuto. Obecnie Klub 
skupia 23 członków, a do rozgrywek 
zgłoszonych jest 27 zawodników. Już 26 

marca nasza drużyna rozpoczyna sezon 
wyjazdowym meczem i zagra z drużyną 
„Jedność Strzyżowice”. życzymy uda-
nego sezonu!
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Wścieklizna - problem wciąż aktualny
Wścieklizna jest jedną z nielicz-

nych już dzisiaj chorób o stuprocento-
wej niemal śmiertelności osobników, 
które uległy zakażeniu i u których 
wystąpiły objawy. Dzięki temu, że 
w wielu krajach od lat prowadzi się 
stałą walkę z tą chorobą poprzez 
szczepienia profilaktyczne, zdarza 
się ona coraz rzadziej. Jednak mimo 
wszelkich starań eliminacji wściekli-
zny, nadal rozprzestrzenia się ona na 
świecie, gdyż jej głównym źródłem 
są wolno żyjące zwierzęta. Dlatego 
wścieklizna na całym świecie stanowi 
ważny i stale aktualny problem. Dla 
przykładu w 2015 roku w wojewódz-
twie małopolskim odnotowano 12 przy-
padków wścieklizny u psów i 58 u lisów.

rezerwuarem wirusa wścieklizny 
w przyrodzie są nietoperze oraz gry-
zonie leśne i polne. Choroba przebiega 
u nich bezobjawowo, a źródłem zaka-
żenia są głównie zwierzęta mięsożerne 
dziko żyjące i bezpańskie (lisy, wilki, 
psy, koty, fretki), natomiast zwie-
rzęta roślinożerne (sarny, wiewiórki, 
konie, bydło i inne przeżuwacze) oraz 
wszystkożerne (świnie) i ludzie rzadko 
stanowią źródło choroby dla innych 
gatunków.  zakażenie następuje przez 
bezpośredni kontakt ze śliną zakażo-
nego zwierzęcia w momencie pokąsa-
nia i dostania się jej do rany, ale także 
poprzez polizanie przez zakażone 
zwierzę oraz przypadkową i nieświa-
domą styczność z jego wydzielinami, 
które mogą dostać się do organizmu 
przez niewidoczne gołym okiem uszko-
dzenia skóry albo błon śluzowych jamy 
ustnej i spojówek. możliwe są również 
inne, mniej spotykane drogi zakaże-
nia.

 Objawy kliniczne wścieklizny 
u większości gatunków zwierząt są 
w zasadzie podobne, natomiast obser-
wuje się różnice indywidualne w jej 
przebiegu. Choroba ta może przybie-
rać dwie postaci: postać gwałtowną 
– szałową, w której dominuje podnie-
cenie, agresja, nietypowe zachowania 
(kłapanie zębami, spaczone łaknienie), 
nadmierne ślinienie oraz postać cichą 
– porażenną, w której brak jest wyraź-
nych objawów podniecenia, względnie 
trwają one krótko i szybko występują 
porażenia. 

Jest to bardzo uproszczony podział 
objawów, ponieważ nie wszystkie 
stadia choroby zawsze występują 
u zakażonego zwierzęcia. ponadto 
wścieklizna może przebiegać w postaci 
nietypowej, objawiającej się zapale-
niem żołądka i jelit lub sporadycznie 
w postaci zakażeń podklinicznych. 
Wścieklizny zwierząt się nie leczy, nie-
zawodną ochroną przed tą chorobą są 
szczepienia profilaktyczne.

 
niebezpieczeństwo dla ludzi.
ze względu na to, że zarazki 

wścieklizny mogą być obecne w ślinie 
osobnika zakażonego wścieklizną, ale 
nie wykazującego jeszcze żadnych 
objawów choroby, dlatego też każde 
pogryzienie człowieka powinno być 
traktowane tak, jak gdyby było doko-
nane przez zwierzę potencjalnie chore 
na wściekliznę. Osoba pogryziona 
powinna przemyć ranę wodą z mydłem 
i zdezynfekować, a następnie udać się 
jak najszybciej do lekarza medycyny 
w celu opatrzenia rany. lekarz medy-
cyny wydaje wówczas odpowiednie 
decyzje w sprawie dalszego postępo-
wania. na właściciela zwierzęcia, które 
pokąsało człowieka, zostaje nałożony 
nakaz o stawieniu się do najbliższe-
go zakładu leczniczego dla zwierząt 
celem przeprowadzenia obserwacji 

w kierunku wścieklizny. zwierzę, które 
pokąsało człowieka, musi być poddane 
15-dniowej obserwacji (stacjonarnej 
lub poprzez doprowadzanie na wizyty 
kontrolne w określonych terminach 
do lekarza weterynarii). procedurę tę 
przeprowadza się również wtedy, gdy 
zwierzę było szczepione przeciwko 
wściekliźnie w danym roku kalendarzo-
wym, bowiem pojedyncze szczepienie 
może nie dać wystarczającej odpor-
ności przeciwko danemu czynnikowi 
zakaźnemu i mimo to choroba może 
się rozwinąć.

zwalczanie wścieklizny.
W zwalczaniu wścieklizny duże 

znaczenie mają szczepienia ochronne 
zwierząt domowych. zgodnie z obo-
wiązującą ustawą, psy podlegają obo-
wiązkowi corocznego szczepienia, 
a dopełnienie tego obowiązku spoczy-
wa na właścicielach zwierząt. W przy-
padku pogryzienia osoby poszkodowa-
ne powinny przeprowadzić właściwą 
higienę rany i udać się jak najszyb-
ciej do lekarza medycyny. natomiast 
właściciele zwierząt, które pokąsały 
człowieka, powinni udać się z nimi na 
obserwację do zakładu leczniczego dla 
zwierząt.

Weterynarz 
radosław trepka

Obowiązek 
szczepień

przypominamy 
o obowiązkowym 

szczepieniu psów przeciwko 
wściekliźnie  

(zgodnie z Ust. z dn. 
11.03.2004, O ochronie 
zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt.) 

Szczepienia będą 
przeprowadzane przez 

lekarza weterynarii 
w wyznaczonych 

punktach w kwietniu i maju 
bieżącego roku.
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meldunek z remizy

Komu zależy na zaśmieconych poboczach? 
z pewnością każdy z nas zastana-

wia się skąd biorą się śmieci leżące przy 
drogach w naszej gminie. niejedno-
krotnie po wysprzątaniu poboczy przez 
pracowników gminnych, starostwa czy 
leśnictwa „cieszy oko” jak pięknie, zie-
lono i nieskazitelnie może być. Idylla 
jednak nie trwa zbyt długo, bo już na 
drugi dzień widzimy świeżo wyrzucone 
butelki, przeróżne puszki, opakowania 
a ostatnio ktoś przy drodze wyrzucił 
nawet telewizor. I chociaż od kilku lat 
wdrożono ogólnopolski system zbierania 
i utylizowania śmieci, to ma się wraże-
nie, że nie wszyscy wiedzą o co chodzi. 
Są różne teorie o sprawcach takiego 
procederu. Jedną z nich jest ta, że 
to z pewnością nie mieszkańcy naszej 

gminy, tylko osoby przejeżdżające. może 
to i prawda, niemniej jednak jeżeli ktoś 
posiadł nawyk wyrzucania śmieci przez 
okno z jadącego samochodu to jest mu 
chyba wszystko jedno gdzie je wyrzu-
ca i nie koniecznie rozróżnia, że wła-
śnie minął granicę danej gminy i teraz 
można, a wcześniej nie. Dajmy spokój 
z typowaniem sprawców, zastanówmy 
się kto jest najbardziej pokrzywdzo-
ny? my wszyscy! bo przecież cierpimy 
widząc jak nasze środowisko zarów-
no przy drogach, jak również dalej od 
nich w lasach, na parkingach, w każdym 
praktycznie miejscu jest zdegenerowa-
ne. poza tym usuwanie śmieci generuje 
niepotrzebne  koszty jak też absorbu-
je ludzi, którzy w tym czasie mogliby 

robić coś innego, bardziej oczekiwa-
nego. Sprawcy zaśmieceń uważają się 
za cwaniaków, którym uchodzi to bez-
karnie, bo zamiast do własnego kosza, 
który być może w ogóle nie posiadają, 
to pozbywają się odpadów w drodze do 
pracy czy do domu. ale niestety oni też 
są ofiarami, bo żyjąc w społeczeństwie 
zorganizowanym również oczekują od 
gminy czy powiatu innych działań, a nie 
tylko sprzątania właśnie po nich samych 
i tu koło się zamyka. 

apelujemy więc do tych niezorien-
towanych - pozwólcie robić inne rzeczy 
a nie tylko zbierać to czego nie chce się 
Wam wyrzucić do własnego worka czy 
pojemnika, a efekty Waszej decyzji nie 
każą na siebie długo czekać.

Właśnie dobiegła końca kampania 
zebrań sprawozdawczo - wyborczych 
w jednostkach OSp naszej gminy. 
zebrania takie są szczególne, albo-
wiem  odbywają się raz na pięć lat 
i podczas nich wybierane są zarządy 
poszczególnych straży oraz komisje 
rewizyjne, które pełnią pięciolet-
nią kadencję. ponadto wybierani są  
przedstawiciele i delegaci na zjazd 
gminny, który został zaplanowany na 
14 maja br. na zjeździe tym z kolei 
zostaną wybrane władze gminne 
naszych strażaków. póki co, na zebra-
niach złożono sprawozdania, przyję-
to plany działania na rok bieżący oraz 
udzielono absolutorium. Omówiono 
problemy i bolączki każdej straży 

jak również zaplanowano uroczysto-
ści i wszelkie inne przedsięwzięcia. 
Wszystkim strażakom wybranym do 

władz poszczególnych straży składa-
my gratulacje i życzenia efektywnej 
służby w zarządzaniu strażami.

Kolektory solarne
W obecnej chwili gmina Włodo-

wice złożyła wniosek aplikacyjny do 
Urzędu marszałkowskiego w Katowi-
cach na udział w programie dofinanso-
wania instalacji kolektorów solarnych 
w prywatnych budynkach mieszkal-
nych. Wnioskiem objęto 290 domów, 
w których będą zamontowane te bardzo 

oczekiwane instalacje. W lipcu przewi-
dujemy ogłoszenie przetargu na wyko-
nanie prac instalacyjnych. natomiast 
roboty montażowe rozpoczęte będą 
w sierpniu. zakończenie zadania prze-
widuje się do końca 2016 roku. O postę-
pach w tym projekcie będziemy infor-
mować na bieżąco.
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prezentujemy państwu fotografię przedstawiającą członkinie Koła gospodyń Wiejskich we Włodowicach, zajmujące 
się praniem kołnierzyków dopinanych do koszul męskich.  

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...

Chleb był znany człowiekowi od 
niepamiętnych czasów. zmieniały się 
receptury, smaki i upodobania, ale 
zasada obowiązywał jednaka: mąka 
ze zbóż odpowiednio przetworzona 
w ciasto i wypieczona w wysokiej tem-
peraturze. Chleb wypieka się w piecach 
domowych albo w piekarniach. Jedną 
z takich piekarń prezentujemy i wpro-
wadzamy w tajniki pysznego chleba, 
bez tzw. ulepszaczy. zaproszeni zosta-
liśmy przez adama bialika właścicie-
la piekarni w rzędkowicach. Kieruje 
własną piekarnią od 2011 roku, którą 
wybudowano i uruchomiono w 1984 r. 
Ówczesnymi właścicielami byli rodzice 
obecnego szefa. piekarnia urządzona 
jest tak, że w przyziemiu jest działal-
ność a ponad nią dom mieszkalny. tak 
więc obecny właściciel wychował się 
w aromacie pieczonego chleba i żadne 
tajniki tej profesji nie są mu obce. 
pan adam przekonuje, że nie bezcze-

ści świętego chleba żadnymi konser-
wantami czy spulchniaczami. Używa 
wyłącznie naturalnych składników co 
dostrzegają i chwalą sobie wszyscy jego 
klienci. Oprócz chleba zwykłego i graha-
ma, wypieka także rogale, bułki zwykłe 
i słodkie a także pączki w okresie kar-
nawału, a przed Wielkanocą chlebowe 
baranki. Do chleba dodaje wzbogacając 
jego naturalny smak ziarna słoneczni-
ka, dyni, sezamu, kminku czy maku. 
twierdzi z uśmiechem, że właśnie taki 
chleb, wyprodukowany w naturalny 
sposób, w pogodnej atmosferze pracy, 
nie tylko zaspakaja głód, ale daje pozy-

tywną energię. miesięcznie na pieczywo 
przerabia około 10 ton mąki, którą sam 
starannie dobiera. Jego wyroby cenio-
ne są przez zjadaczy chleba również 
w gminie Szczekociny i Irządze oraz 
w myszkowie i w zawierciu. to właśnie 
oni, klienci kupując takie a nie inne 
wypieki są doradcami sugerując właśnie 
ekologiczny wyrób. rok rocznie piel-
grzymi pielgrzymki krakowskiej udając 
się do Częstochowy, nabywają pieczy-
wo z rzędkowic i namawiają naszego 
mistrza do otwarcia filii w Krakowie 
– zbyt gwarantowany i to nie tylko cie-
płych bułeczek. 

Chleb powszedni


