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Jubileusz 60–lecia Szkoły Podstawowej
we Włodowicach
1 maja 1955 r. społeczeństwo Włodowic przeżywało niezwykle ważne
wydarzenie – po siedmiu latach budowy
otwarto dużą, nowoczesną szkołę przy
ul. Krakowskiej 13. W 2015r. minęło 60
lat od tego doniosłego momentu w dziejach Włodowic. Rada Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej we Włodowicach
w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim podjęła uchwałę
o ustanowieniu roku 2015 Rokiem Szkoły
pod hasłem „Szkoła łączy pokolenia”.
W związku z jubileuszowymi obchodami zorganizowano szereg przedsięwzięć
towarzyszących, które miały na celu
zintegrować byłych nauczycieli i pracowników szkoły, absolwentów, lokalne
środowisko, wszak każdy w jakimś stopniu związany był lub jest z włodowicką
szkołą. Dzień Babci i Dziadka, Konkurs

Wydarzenia
z Sejmu

literacki dla byłych i obecnych uczniów
pt. „Szkoła we wspomnieniach byłych
i obecnych uczniów,Konkurs plastyczny
„Szkoła moich marzeń”, Międzyszkolny Konkurs Recytatorski poezji Władysława Broniewskiego, Międzyszkolny
Konkurs Recytatorski dla klas I-III pod
hasłem „Szkoła łączy pokolenia”, Przegląd Piosenki Dziecięcej, Bieg pokoleń,
Rajd, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Dyrektora Szkoły Podstawowej we Włodowicach, Turniej Piłki Nożnej.

Przegląd
Piosenki
Biesiadnej
strona
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Uroczystość Jubileuszu 60-lecia
Naszej Szkoły rozpoczęła się w sobotę
16 maja 2015r. Mszą Świętą dziękczynną w Kościele Św. Bartłomieja Apostoła
we Włodowicach koncelebrowaną przez
Księży :Juliana Oleksego, Jacka Reczka
oraz Mariusza Walczyka. Po mszy uroczysty orszak przy donośnych dźwiękach
Strażackiej Orkiestry Dętej z Włodowic
udał się do szkoły, gdzie w sali sportowej odbyła się dalsza część obchodów
jubileuszowych.
Spotkanie w sali sportowej rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru szkoły
i odśpiewania hymnu państwowego.
Następnie Dyrektor Szkoły Podstawowej
we Włodowicach Lidia Łakota i Wójt
Gminy Włodowice Adam Szmukier powitali przybyłych gości.
ciąg dalszy str. 3

Rudniki
- mieszkańcy
upiększają swoją
miejscowoś
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ogłoszenie

K O M U N I KAT

31 maja 2015 roku odbyły się wybory do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej.
Przedstawicielem z terenu Gminy Włodowice do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej
został Pan Marek Wnuk.

K O M U N I KAT
o obowiązku posiadania
numerów porządkowych
Wójt Gminy Włodowice uprzejmie przypomina,
iż na podstawie art.47b ustawy z dnia 17 maja 1989r - Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015r poz. 520)

właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne
podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów
i budynków, które takimi nieruchomościami
władają, mają obowiązek umieszczenia
w widocznym miejscu na ścianie frontowej
budynku tabliczki z numerem porządkowym.
Na tabliczce oprócz numeru porządkowego
zamieszcza się również nazwę ulicy, a w miejscowościach bez ulic nazwę miejscowości.
W przypadku gdy budynek położony jest w głębi
ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem
porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
Takie rozwiązania w znaczącym stopniu ułatwiają
prace służb porządkowych i ratunkowych.
Jesienią br. służby Urzędu Gminy przeprowadzą
kontrolę posiadania numeru porządkowego
na posesjach.
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INFORMACJA
KIOSKI Z PRACĄ

Szukasz pracy?
Jesteś bezrobotny
i chcesz to zmienić?

LOYD Spółka Akcyjna stworzyła
oprogramowanie służące aktywizacji
zawodowej mieszkańców, gdzie na bieżąco
są aktualizowane oferty pracy z rynku:
lokalnego, ogólnokrajowego oraz zza granicy.
Osoby zainteresowane mogą skorzystać
ze stanowisk komputerowych
w Sali komputerowej
w GOK Włodowice ( ul. Żarecka 59 )
oraz w Punkcie Filialnym
Szkoły Podstawowej Włodowice
w Zdowie ( ul. Topolowa 1 ).

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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Jubileusz 60–lecia
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością, m.in.: Anna Nemś - Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisław
Dąbrowa – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Cezary Barczyk - Członek Zarządu Rady Powiatu w Zawierciu, Dorota Wnuk – Radna Powiatu
Zawierciańskiego, Maria Utracka – St.
Wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach – absolwentka szkoły, Alojzy
Leśniak – Przewodniczący Rady Gminy
Włodowice, oraz Radni Gminy Włodowice, Małgorzata Konarska – Sekretarz
Gminy Włodowice, Katarzyna Kochman –
Skarbnik Gminy Włodowice, Absolwenci
szkoły z różnych roczników, obecni oraz
emerytowani Nauczyciele i Pracownicy
Niepedagogiczni oraz Uczniowie Szkoły
Podstawowej we Włodowicach wraz
z Rodzicami, a także Mieszkańcy Włodowic i innych miejscowości.
Po powitaniu Dyrektor szkoły przedstawiła historię powstania szkoły. Podkreśliła, że szkoła to nie mury czy jej
wyposażenie, ale to przede wszystkim ludzie – nauczyciele, pracownicy,
uczniowie. Szkoła we Włodowicach
miała to szczęście, że nigdy nie brakowało w niej ludzi z pasją, entuzjastów
całym sercem oddanych młodzieży.
Słowa uznania skierowała do Nauczycieli i Pracowników Niepedagogicznych,
którzy tworzyli klimat i historię szkoły
oraz do Absolwentów, którzy są prawdziwymi ambasadorami pracy szkoły.
Następnie głos zabrali zaproszeni
goście: Anna Nemś - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisław Dąbrowa – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Cezary Barczyk Członek Zarządu
Rady Powiatu w Zawierciu, Dorota Wnuk,
Maria Utracka – St. Wizytator Kuratorium
Oświaty w Katowicach – absolwentka
szkoły, Alojzy Leśniak – Przewodniczący
Rady Gminy Włodowice, Adam Szmukier - Wójt Gminy Włodowice, Zdzisław
Latacz – były Gminny Inspektor Oświaty.
Były gratulacje, wiele ciepłych i życzliwych słów, życzenia dalszych sukcesów
i rozwoju szkoły. Nie zabrakło pięknych
kwiatów i prezentów. Pani Poseł obdarowała szkołę Konstytucją i listem gratulacyjnym, Pan Wicewojewoda wręczył
piękną mapę województwa śląskiego
i gratulacje ścienne w pięknej oprawie,
Przedstawiciele Rady Powiatu Zawier-

ciańskiego przekazali książki do szkolnej biblioteki z listem gratulacyjnym,
Rada Gminy Włodowice – rower, aby
uczniowie mogli praktycznie przygotowywać się do Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, Pan
Wójt podarował uczniom radiomagnetofon wraz z listem gratulacyjnym, Pan
Krzysztof Żurek przekazał piłki, a Pan
Grzegorz Dors – krzewy.
List gratulacyjny przesłała Pan Zbigniew Meres – Senator Rzeczypospolitej
Polskiej.
Po gratulacjach, życzeniach i prezentach przyszła pora na artystyczne pokazy.
Najpierw zaprezentowali się obecni
uczniowie szkoły z kl. III i VIb - członkowie
zespołu teatralno – recytatorskiego prowadzonego przez Panią Iwonę Szczygiełw montażu słowno – muzycznym „Szkoła
inaczej”, dając wyraz swym niezwykłym
umiejętnościom aktorskim w zakresie
różnych rodzajów sztuki teatralnej.
Następnie wystąpili niepowtarzalni,
wspaniali absolwenci z różnych roczników
i rodzice obecnych uczniów ze spektaklem „Nasza Szkoła”. Mamy z kokardkami we włosach, ubrane w fartuszki, białe
bluzki i granatowe spódniczki oraz tatusiowie w rolach uczniów tudzież nauczycieli lub rodziców wzbudzili niekłamany
zachwyt publiczności. Występ bardzo
się spodobał, co widownia potwierdziła
owacjami na stojąco. Sukces okupiony
był mozolnymi, trwającymi kilka miesię-

ciąg dalszy

cy próbami, pod kierunkiem Pani Iwony
Szczygieł i Pani Agnieszki Gruk – Nauczycielek Szkoły Podstawowej we Włodowicach. Warto było!
Uroczystość
uświetnił
swoim
muzyczno – tanecznym występem „Skauting Jurajski”- Jak zwykle rozśpiewany,
sympatyczny, pełen pozytywnej energii,
zawsze wierny swej starej, poczciwej
szkole.
Niezwykłych wrażeń dostarczył wszy-stkim przeuroczy dziecięcy zespół taneczny „Małe Zawiercie”, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu.
Obchody jubileuszu 60-lecia szkoły
przebiegały pod hasłem „Szkoła łączy
pokolenia”. Nie mogło więc zabraknąć
barwnego, roztańczonego i rozśpiewanego zespołu „AMONITKI”, który tworzą
Panie z różnych sołectw Gminy Włodowice. Całości dopełniła dziarska wielopokoleniowa Strażacka Orkiestra Dęta
z Włodowic.
W sali nr 13 można było obejrzeć
wystawę „Szkolnych wspomnień czar”,
przedstawiającą fotografie, kroniki,
pamiątki szkolne z dawnych lat. Tu
można było przenieść się w czasy kałamarza, drewnianej ławki z siedziskiem,
odszukać siebie lub koleżanki/ kolegi na
pożółkłym zdjęciu.
Dużym powodzeniem cieszyła się
również Wystawa prac absolwentów
- Prace malarskie, rzeźby, hafty, szydełkowe dzieła stanowiły prawdziwy
balsam dla oczu i eliksir dla duszy.
Wszyscy obecni na uroczystości mogli
wpisać się do pamiątkowej kroniki.
Oczywiście nie zabrakło tez tortu
jubileuszowego.
16 maja 2015r. przeszedł do historii
i zapisze się na zawsze w szkolnej kronice ku pamięci potomnych. Uroczystość
dostarczyła wszystkim wielu niezwykłych wrażeń, stała się okazją do powrotu w przeszłość, do ciepłych rozmów.
Może stanie się początkiem stałych spotkań absolwentów, nauczycieli, pracowników szkoły?
Przygotowanie obchodów Jubileuszu
60-lecia szkoły wymagało zaangażowania wielu osób. Wszystkim, którzy wnieśli jakikolwiek wkład w organizację uroczystości i Wszystkim, którzy wspólnie
z nami ją przeżywali, składamy wyrazy
uznania i z całego serca dziękujemy.
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Wydarzenia z Sejmu

24 kwietnia - znowelizowano przepisy ustawy o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji
Przyjęta przez posłów nowelizacja
ma na celu wsparcie legalnych stacji
demontażu pojazdów, a tym samym
likwidację tzw. szarej strefy w tym
obszarze działalności. Podmioty profesjonalne (np. dealerzy samochodowi
i właściciele komisów) wprowadzające
na rynek polski pojazdy, będą zobowiązane do organizowania krajowej
sieci zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji. Ponadto nowelizacja
zakłada zwolnienie osób indywidualnych i właścicieli komisów z opłaty
recyklingowej w wysokości 500 zł ponoszonej za każdy pojazd sprowadzony
do Polski oraz możliwość darmowego
złomowania wycofanych samochodów.
Nowelizacją zajęli się senatorowie.

Pytania do…

24 kwietnia - posłowie uchwalili nowelizację Prawa o szkolnictwie
wyższym oraz ustawyo podatku dochodowym od osób fizycznych
Znowelizowane przepisy umożliwią
wybitnym polskim studentom ukończenie studiów magisterskich na renomowanych zagranicznych uczelniach.
Z budżetu państwa zostaną sfinansowane koszty rekrutacji, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów
oraz ubezpieczeń studiujących za granicą polskich studentów. Świadczenia
te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Uczestnicy programu nie będą zobligowani do
zwrotu udzielonego im wsparcia, jeżeli
w ciągu 10 lat od momentu ukończenia
studiów na uczelni zagranicznej, przez
5 lat będą w Polsce opłacać składki na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
bądź też ukończą w kraju studia doktoranckie. Nowelizacja została przekazana do Senatu.
30 kwietnia - weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane
Znowelizowana ustawa chroni
przed rozbiórką altany postawione
na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. W myśl nowych przepisów
wygasną wszystkie wydane już ostateczne decyzje o nakazie rozbiórki
altan, a postepowania wszczęte niezakończone ostateczną decyzją do dnia
wejścia w życie nowelizacji, zostaną
umorzone. W przypadku wątpliwości,

Więcej informacji na stronie
internetowej: www.sejm.gov.pl
Poseł na Sejm RP
Anna Nemś

Sołtysa Sołectwa Skałka i Kopaniny

Wojciecha Kazaneckiego

Sołtysem jest Pan..?
Od 1993 roku.

drugą wiatę ustawiono przy ulicy Świerkowej, wybudowano chodnik na Skałce.
Skałka i Kopaniny bardzo się zmieniły, rozbudowały – wybudowano 33 domy,
a obecnie kolejne są w trakcie budowy,
to świadczy o tym, że nasze tereny są
bardzo atrakcyjne.

Obecnie pełni Pan również funkcje
Radnego Gminy Włodowice, zatem jeszcze więcej obowiązków.
Tak, staram się jak najlepiej je
wykonywać i dawać radę.
Co przez ten czas wykonano?
Wiele: gazociąg Skałka- Kopaniny,
plac zabaw na Kopaninach, wybudowano pobocza dróg oraz udrożniono rowy
na Skałce, położono nawierzchnię asfal-

czy określony obiekt budowlany spełnia obwiązujące kryteria altany działkowej, jego właściciel będzie miał
możliwość wystąpienia do nadzoru
budowlanego z wnioskiem o wydanie
zaświadczenia potwierdzającego zgodność z nowymi przepisami. Za tego
rodzaju wniosek nie będzie pobierana
opłata skarbowa.
27 maja - Sejm przyjął nowelizację
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
oraz Kodeksu postepowania cywilnego
Celem przyjętej nowelizacji jest
ochrona praw dziecka do wychowywania przez oboje rodziców w przypadku ich rozwodu. W myśl nowych
przepisów sąd nie będzie musiał ograniczać władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, kiedy nie ma między
nimi porozumienia co do sposobu jej
wykonywania. Jeśli rodzice nie dojdą
do porozumienia w tej kwestii, sąd
powinien rozważyć możliwość pozostawienia pełnej władzy rodzicielskiej
obojgu rodzicom. Sąd zdecyduje natomiast o zawieszeniu, ograniczeniu,
bądź pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców
wówczas, gdy będzie tego wymagać
dobro dziecka. Nowelizacją zajęli się
senatorowie.

tową przy ul. Leszczynowej, przy tej
ulicy ustawiono wiatę przystankową,

Co jeszcze przed nami?
Wszystko wiąże się z kosztami, zatem
w miarę możliwości bardzo ważnym
zadaniem - priorytetem jest budowa
solarów oraz położenie nawierzchni
asfaltowej na odcinku Rudniki - Skałka.
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Najważniejszy priorytet: dobra woda
dla naszych mieszkańców
W dniu 08.05.2015 r. Starosta
Zawierciański wydał decyzję zatwierdzającą „Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych
z utworów jurajskich – studnia SPa-1
w Parkoszowicach”, dla nowo odwierconej studni.. Po odwierceniu otworu
do głębokości 138 m, zabudowaniu
w nim kolumny filtracyjnej wykonane zostało pompowanie pomiarowe.
W czasie pompowania pomiarowego
maksymalna wydajność ujęcia wyniosła 16,0 m3 /h przy depresji s = 20
m, to jest poniżej wartości przez nas
oczekiwanych. W wodzie pobranej
do badań fizykochemicznych stwierdzono ponadnormatywną zawartość
żelaza i manganu. Ponieważ ta studnia nie spełnia naszych oczekiwań
w dalszym ciągu będziemy poszukiwać
miejsca, gdzie będzie można wykonać
odwiert, z którego uzyska się oczeki-

waną wydajność i jakość wody. W dniu
15.05.2015 r. odbyło się w Urzędzie
Gminy spotkanie z udziałem hydrogeologów na temat lokalizacji nowego
odwiertu studziennego w Parkoszowicach. Wskazana została wstępna
jego lokalizacja. W dniu 02.06.2015
r. zwróciliśmy się do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
w Opolu z. wnioskiem o wyrażenie
zgody na wejście w teren działek nr
998, 999 i 1000, Obręb Rudniki, celem

wykonania odwiertu dla ujęcia wód
podziemnych. Obecnie oczekujemy na
pozytywną odpowiedź.
Ponieważ
procedura
budowy
nowego ujęcia wymaga czasu, co najmniej 1 roku, mając na uwadze obowiązek zapewnienia mieszkańcom
wody do spożycia o wymaganej przepisami jakości w zakresie dopuszczalnej
zawartości ołowiu, przystąpiliśmy do
rozmów o możliwości zakupu hurtowego wody z ujęć Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Zawierciu. W czasie rozmów
i negocjacji ustalono, że RPWiK Sp.
z o.o. w Zawierciu zapewni techniczne
możliwości dla hurtowego zakupu wody
od dnia 01.07.2015 r. Hurtowy zakup
wody spowoduje podwyższenie jej
ceny detalicznej dla odbiorców z kwoty
4,75 zł/m3 do 5,44 zł/m3 brutto, przy
uwzględnieniu dopłaty z budżetu Gminy
w wysokości 0,49 zł do 1 m3.

Lokalne Spotkanie Edukacyjne w ramach
programu Akademia Animatora 2015
Z inicjatywy Animatora Eksperta
z Orlika we Włodowicach - Mateusza
Cierpińskiego - zorganizowane zostało Lokalne Spotkanie Edukacyjne
w ramach programu Akademia Animatora 2015 dla Animatorów okolicznych Orlików, Nauczycieli Wychowania
Fizycznego oraz wszystkich zainteresowanych. Chętni licznie przybyli do
Szkoły Podstawowej we Włodowicach,
gdzie miało miejsce LSE. Szkolenie
było także uświetnione przez władze
samorządowe naszej Gminy- Wójta
Adama Szmukiera. Spotkanie dotyczyło prezentacji dobrych praktyk
w animowaniu aktywności fizycznej,
oferty edukacyjnej portalu Nasz Orlik
oraz zainicjowania lokalnej współpracy pomiędzy osobami zajmującymi
się sportem powszechnym na Orlikach
i w innych miejscach. Przewidziany
program spotkania składał się z prezentacji o Akademii Animatora oraz przed-

stawienia zasobów edukacyjnych bazy
wiedzy portalu Nasz Orlik, podsumowania i dyskusji dotyczącej merytorycznej
części spotkania na temat pomysłów
na kolejne spotkanie oraz godzinnych
zajęć sportowych z Rugby Tag z udziałem uczestników spotkania. Szkolenie
odbyło się w miłej atmosferze, zostały
rozlosowane kubki z logiem Orlika we

Włodowicach, koszulka z logiem Naszego Orlika, bluza, dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki. Animator
Mateusz Cierpiński w tym roku jest
w gronie 48 Animatorów Ekspertów,
którzy zostali wybrani z całej Polski.
Jest jedną z trzech osób z województwa śląskiego. Jest to dla niego jak i dla
naszego Orlika wielkie wyróżnienie.
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Nasi mieszkańcy

W tej rubryce prezentujemy ciekawe
osobowości z naszej gminy.

Dzisiaj prezentujemy
naszym czytelnikom postać

Krzysztofa Wielickiego
mieszkańca Rzędkowic.
Sylwia Surowiec: Krzysztof Wielicki – wspinacz, taternik, alpinista
i himalaista, czy coś pominęłam?
Krzysztof Wielicki: Nie, wszystko
się zgadza.
S.S.: Zawsze „pociągały” Pana
góry?
K.W.: Góry stały się moją pasją,
dlatego nie mogę z nich zrezygnować.
Hobby można zmienić, ale pasji nie.
Górami „zaraziłem” się mając swoje
lata – byłem na studiach.
S.S.: Ktoś Pana zachęcił?
K.W.: Nie, sam widziałem jak inni
się wspinają, to mnie zafascynowało.
Wcześniej dużo chodziłem po górach,
prawie w każdy weekend, ale turystycznie.
S.S.: Góry są piękne, ale też
i bardzo niebezpieczne, każde wyjście
wiąże się z dużym ryzykiem, to Pana
nie przeraziło?
K.W.: Alpinizm zasadza się na
ryzyku, bez tego nie byłoby alpinizmu.
My alpiniści jesteśmy świadomi ryzyka,
wiemy co się może zdarzyć, ale idąc
w góry zawsze wierzymy i jesteśmy
pewni, że wrócimy. Ci, którzy się wspinają, mają taką pewność siebie, że
zawsze wrócą, że zawsze sobie poradzą, co nie jest prawdą, jak się okazuje, ale taką wiarę zawsze trzeba mieć,
że na pewno się wróci.
S.S.: Czyli nawet świadomość tego
niebezpieczeństwa nie jest, aż tak
silna jak pasja i zamiłowanie do gór.

K.W.: Trzeba rozróżnić strach od
lęku. Strach trzeba mieć, bo buduje
wyobraźnię, ale nie można mieć lęku,
bo wtedy nie można uprawiać alpinizmu. Strach jest ważny, pomaga kreatywnie myśleć jak sobie poradzić.
Jest też kwestia emocji, myślę, że
ludzie, którzy mają ich niedosyt,(głód
emocji), to się wspinają, aby je przeżyć.
S.S.: Inna dziedzina sportu nie jest
w stanie wywołać takiej adrenaliny?
Muszą to być góry?
K.W.: To muszą być sporty ekstremalne, które wiążą się z ryzykiem.
S.S.: Kto jest Pana guru?
K.W.: Jest to jeden z nielicznych
sportów, gdzie ludzie są indywidualistami. Jak ktoś gra w piłkę, to ma
swojego idola, np. Ronaldo, w naszym
środowisku nie znajdzie Pani nikogo,
kto by miał takiego, gdyż każdy
uważa, że kroczy własną drogą. U nas
nie ma naśladownictwa, każdy uważa,
że bierze sprawy w swoje ręce, mamy
własną filozofię, oczywiście mamy
dystans i respekt do osiągnięć niektórych ludzi, np. Jerzego Kukuczki czy
Wandy Rutkiewicz.
S.S.: A może ktoś nie związany
z alpinizmem?
K.W.: W ostatnim czasie profesor
Władysław Bartoszewski, uważam, że
to przykład mentora, który nie musiał
piastować żadnych stanowisk, a wszystkie drzwi były dla niego otwarte. Tak
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w drodze pod K2 zima 1987

Nanga parbat 1996
samo Jacek Kuroń czy Tadeusz Mazowiecki, takie postaci mi imponują.
S.S.: To w polityce, a w sporcie?
K.W.: Bardzo sobie cenię Irenę
Szewińską, za niesamowite osiągnięcia
oraz Ryszarda Szurkowskiego.
S.S.: Motto życiowe?
K.W.: Nie ma celu, nie ma życia.
Zawsze trzeba mieć cel, a najważniejsza jest droga do niego. Nie zawsze
osiągamy swój cel, ale to nie jest porażka, to zdobycie nowych doświadczeń.
S.S.: To pozytywna interpretacja,
porażka działa destrukcyjnie.
K.W.: Natomiast budujące jest
zdobywanie nowych doświadczeń, to
też świadczy o tym, że wyciągamy
wnioski, jest to pouczające. Co nas nie
zabije, to nas wzmocni. Nawet jeśli są
to ciężkie doświadczenia, nie należy
tego nazwać porażkami– zbierajmy
doświadczenia, nie porażki.
S.S.: Jest Pan piątym człowiekiem,
który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum, czyli wszystkie ośmiotysięczniki, a jest ich 14 - to wielki sukces.
A jaka była Pana pierwsza wyprawa?
K.W.: To zależy co rozumiemy pod
pojęciem wyprawy.
S.S.: Taka wyprawa, która była
najważniejsza.
K.W.: My jeszcze odróżniamy
wyprawy od wyjazdów. Wyjazdy, to
wszystkie alpejskie góry, aż po Kaukaz,
a wyprawa to już na te góry powyżej
7000 metrów n.p.m. Ja dopiero po
10 latach wyruszyłem na wyprawę
w Himalaje, ale to również wiązało się
z ograniczeniami ówczesnych czasów.

Dziś wszystko jest bardziej dostępne,
odpowiedni sprzęt, posiadanie paszportu, itp.
Dziś ludzie idą na skróty, kiedyś
były kursy, szkolenia, należało zdobyć
i nabrać doświadczenia. Dziś też ludzie
chcą bardzo szybko osiągnąć sukces,
rozgłos, a w górach nie rywalizujemy,
powinniśmy być partnerami, tu liczy
się cały zespół. Zdobycie doświadczenia jest bardzo ważne, każde góry są
inne, a zatem i warunki podczas wspinaczki ( śnieg, lodowce, zagrożenie
zejścia lawiny ).
S.S.: Wróćmy do tej najważniejszej wyprawy.
K.W.: W 1996 roku jak zdobywałem
ostatni szczyt Nanga Parbat, bo tam
poszedłem zupełnie sam. Wracałem
z K2 i zaplanowałem, że od razu wyruszę na Nanga Parbat z polskim zespołem, ale jak się okazało, ze względu
na złe warunki pogodowe, grupa się
wycofała. Ta wyprawa była najbardziej ryzykowna, poszedłem sam i nie
znałem tej góry. Trochę przesadziłem,
ale się udało. Ostatnia góra do Korony.
S.S.: Wszystkie szczyty zostały
zdobyte, ale jeden z nich nigdy nie
został zdobyty zimą, to K2.
K.W.: K2 jest w paśmie gór wysuniętych najbardziej na północ, poddaje się wpływom kontynentalnym,
dlatego zimą warunki są tam bardzo
ciężkie, bardzo specyficzny mikroklimat i jeszcze to bardzo trudna góra.
Były trzy próby, w tym dwie polskie,
ale nadal góra się obroniła.
S.S.: Może dobrze, że przyroda się

broni i człowiek nie zawsze może ją
zdobyć.
K.W.: Broni się, góry się bronią.
S.S.: Został Pan uhonorowany
nagrodą Explorer.
K.W.: Mam bardzo dużo nagród
i medali, Explorer jest ważna, bo
z alpinizmu otrzymały ją tylko 4 osoby
, w tym ja jako jedyny Europejczyk.
Dla mnie ma znaczenie honorowe,
w alpinizmie nie ma podium, my nie
wspinamy się dla nagród. Dla mnie
bardziej cenne jest jak reaguje środowisko, osiągnąłem pewną pozycję i nie
spotkałem się z wrogim nastawieniem.
Ale to trzeba długo się wspinać i jeszcze nie dać się zabić.
S.S.: Co Panu daje siłę?
K.W.: Świadomość, że każdy
w życiu czegoś szuka. Mnie siłę daje to,
że znalazłem to coś. Wyznaję zasadę,
że należy robić jedną rzecz, a dobrze.
Niektórzy szukają i zmieniają jak nie
góry, to kajaki, tak też można, ale te
drogi nie prowadzą do pasji. Ja znalazłem góry, to daje mi radość. Trafiłem
właściwie.
S.S.: Na wstępie powiedziałam
Krzysztof Wielicki – wspinacz, taternik, alpinista i himalaista, a Pan
odpowiedział, że nic nie pominęłam.
Jednak teraz spokojnie mogę dodać:
bardzo miły, sympatyczny, skromny,
mający dystans do swoich ogromnych
sukcesów, których inni mogą pozazdrościć oraz mający respekt do gór czyli
swej pasji.
Cieszę się, że mogłam Pana
poznać. Dziękuję za spotkanie.

Numer 02 (6)/2015

Fakty Gminy Włodowice

8

Jubileusz Par Małżeńskich
14 kwietnia br. w GOK Włodowice 9 par małżeńskich obchodziło Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego.
Jubilaci zostali udekorowani przez
Wójta Gminy medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadanymi
przez Prezydenta RP. Były życzenia,
listy gratulacyjne i kwiaty.Uroczystość
była połączona ze spotkaniem wielkanocnym, a mszę świętą odprawił
Arcybiskup - Senior Stanisław Nowak Honorowy Obywatel Gminy Włodowice.
Jubilaci: Krystyna i Roman Bilnik,
Marianna i Edward Cichor, Anna i Marian
Janik, Kazimiera i Eugeniusz Konieczniak, Zofia i Edgar Lederer, Krystyna
i Antoni Mikoda, Zofia i Andrzej Opydo,
Mieczysława i Henryk Szymocha,
Marianna i Stefan Zysiak.

Przegląd Piosenki Biesiadnej

30.05.br. odbył się „Przegląd Piosenki Biesiadnej dla Dzieci i Młodzieży we Włodowicach”. Przegląd zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich
we Włodowicach w ramach konkursu
„Nasza aktywność naszą szansą” – III
edycja. W konkursie wzięły udział
dzieci i młodzież w wieku do 15 lat
z terenu Gminy Włodowice. Uczestnicy pięknie zaprezentowali swoje

umiejętności wokalne w piosenkach
ludowych, regionalnych oraz biesiadnych. Następnie odbył się występ
KGW Włodowice oraz wspólne śpiewanie pieśni biesiadnych. Ponadto
zaprezentowane zostały prace KGW
w formie rękodzieła (m.in. ręcznie
wykonanych kwiatów, serwet i ozdób
związanych z regionalnymi obrzędami
i zwyczajami). Powołane Jury posta-

nowiło przyznać 3 pierwsze nagrody
oraz wszystkim uczestnikom konkursu wręczono dyplomy uznania wraz
z upominkami. Imprezę uświetnili
goście: Dyrektor Szkoły Podstawowej
we Włodowicach Lidia Łakota, Prezes
LGD „Perła Jury” Cezary Barczyk,
Przewodniczący Rady Gminy Alojzy
Leśniak, Radny Stanisław Ibek oraz
Wójt Gminy Adam Szmukier.
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III Konkurs Piosenki Patriotycznej

14 czerwca w Hucisku odbył się
III Konkurs Piosenki Patriotycznej,
zorganizowany przez Stowarzyszenie
KGW w Hucisku.

W Konkursie wzięło udział 13
zespołów z całego powiatu. I miejsce
zdobyło KGW z Kostkowic, II miejsce
ex aequo zajęły panie z KGW Rzęd-

kowice, KGW Rudniki i KGW Parkoszowice. Wyróżnienie otrzymał zaprzyjaźniony z KGW Hucisko zespół KGW
Hucisko z gminy Leżajsk.

Borelioza
Borelioza, zwana chorobą z Lyme, na naszym terenie spowodowana jest ukąszeniem przez kleszcze ale ta
choroba przenoszona jest także przez inne owady, które żyją na krzewach oraz na źdźbłach traw. Można również
ulec zarażeniu po ukąszeniu zakażonej muchy, pchły, wszy lub roztoczy. Owady, w tym kleszcze, mogą przenosić
do dwudziestu dwóch chorób zakaźnych. Po ugryzieniu przez owady - nosicieli chorób zakaźnych - istnieje ryzyko
zarażenia krętkiem Borelii.
Krętek jest powodem najszybszego wzrostu epidemii na świecie. Ocenia się, że 15% ludności świata jest zainfekowanych przez krętki Borelii. W Newadzie 90% ludności jest nosicielem tej choroby. Na Borneo 90% jest zainfekowanych przez ukąszenia komarów. Istnieje podejrzenie przenoszenia Borelii poprzez kontakt z kleszczami
niekoniecznie przez ukąszenie. Wystarczy pogłaskać psa lub kota , u którego na skórze znajdują się krętki.
W skórze dzikich zwierząt: jeleni, saren, łosi znajdują się tysiące zmian po ugryzieniu przez kleszcze. Kleszcze
przenoszone są również przez ptaki. Kleszcze pijąc krew zarażonych zwierząt zakażają się.
Podczas ukąszenia kleszcz wstrzykuje zawartą w ślinie substancję znieczulającą, która sprawia, że nie czujemy ukąszenia. Zainfekowanie, po ugryzieniu następuje po 24 - 48 godzin.
TRZY  STADIA OBRAZU KLINICZNEGO:
1. rumień wędrujący skóry
2. zapalenie stawów
3. odczyny późne: trwałe uszkodzenie zajętych stawów kolanowych, skokowych, łokciowych, zanikowe zapalenie skóry; zapalenie mózgu i korzeni nerwowych.
JAK USTRZEC SIĘ ZAKARZENIA BORELIOZĄ:
•
•
•

Unikać kontaktu z sierścią dzikich zwierząt. Podczas usuwania kleszczy ze skóry kotów i psów zakładać
należy gumowe rękawice. Po spacerze w lesie i łące wytrzepać ubranie. Oglądnąć dokładnie małżowiny
uszne, skórę w pachwinach, wokół worka mosznowego i pod pachami.
Umyć dokładnie całe ciało pod prysznicem.
Wbitego w skórę kleszcza nie usuwamy samodzielnie ale zgłaszamy się do lekarza pierwszego kontaktu lub
na pogotowie. Nie smarujemy kleszcza maściami ani spirytusem. Właśnie podczas niewłaściwego usuwania
kleszcza może dojść do zainfekowania krwi.

Bądźmy uważni, bo jednorazowe ukąszenie może skutkować walką z chorobą przez całe życie.
                                                                                                              Stefan August .
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Zawody wędkarskie
Tradycyjnie 01 czerwca,
z okazji „Dnia Dziecka”, odbyły
się Zawody Wędkarskie o Puchar
Wójta Gminy Włodowice, zorganizowane przy współpracy z Kołem
Wędkarskim „SAZAN”. I miejsce
zdobył Jacek Dziub, II Damian
Pałęga, a III Miłosz Surowiec.

Rudniki - mieszkańcy upiększają swoją
miejscowoś

Wiosna to doskonała okazja, aby
przeprowadzić porządki na skwerach,
parkach i ogrodach i to nie koniecznie na swoich. Z inicjatywą wspólnego
sprzątania spontanicznie wyszły członkinie KGW Rudniki. Panie przybyły ze

swoimi mężami, pomoc nieśli również strażacy, Sołtys sołectwa Rudniki
i Wójt Gminy. Celem było uprzątnięcie
strefy kulturalno-sportowej zlokalizowanej w samym centrum Rudnik.
Usuwano kamienie i chwasty, spulch-

niano ziemię oraz nasadzono zakupione za składkowe pieniądze kwiaty.
Posiano także trawę, która zazieleni
cały obszar. Wszystko po to, aby nasza
Mała Ojczyzna była coraz piękniejsza,
a nam wszystkim żyło się lepiej.
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UWAGA - ŻMIJE
W związku z licznymi przypadkami
pojawienia się żmij zygzakowatych na
terenie naszej gminy prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.
Żmija zygzakowata (Vipera berus)
– jedyny gatunek jadowitego węża
z rodziny żmijowatych występujący w Polsce. Żmija zygzakowata jest
gatunkiem chronionym w Polsce.
Jej długość może dochodzić do 85
cm. Znane są trzy barwne odmiany:
szara, brązowa i czarna. U osobni-

ków o zabarwieniu jasnym wyraźnie widoczny jest, biegnący od szyi
wzdłuż całego grzbietu czarny, regularny zygzak, wyraźniejszy u samców.
U okazów bardzo ciemnych lub czarnych jest na ogół niewidoczny. Jesienią i zimą (od października do marca)
przesypia w ukryciu, aktywność życiową przejawia wiosną i latem. Atakują
tylko wtedy, gdy czują się zagrożone
odcięciem drogi ucieczki, nagłym zbliżeniem, dotknięciem kijem lub nogą.

CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ W RAZIE UKĄSZENIA:
•
•
•
•

nie masować, nie nacinać miejsca ukąszenia,
nie odsysać ustami,
nie podawać alkoholu, leków” cucących”,
nie podawać surowicy przeciw jadowi żmij bez decyzji
lekarza.

CO ROBIĆ – PIERWSZA POMOC:
•
•

•
•
•

przemyć rankę wodą i odkazić np. wodą utlenioną,
powyżej miejsca ukąszenia założyć opaskę uciskową
(nie za mocno i co 10 do 20 minut zwalniać jej ucisk
na 1-2 minut). Jeśli nie gwarantujesz dopilnowania
czasu zwalniania ucisku nie należy zakładać opaski.
Bezpieczniej jest ochładzać miejsce ukąszenia np.
woreczkami z lodem,
ułożyć poszkodowanego wygodnie i okryć aby nie wykonywał zbędnych ruchów,
podawać duże ilości płynów do picia,
wezwać lub zgłosić się do lekarza.

Bezpośrednio po kontakcie ze żmiją
należy poszukać na ciele śladów ukąszenia w postaci dwóch ranek kłutych
(jak po ukłuciu szpilką) w odległości
do 1 cm od siebie (nie muszą krwawić). Jeśli w ciągu 10 minut w miejscu
ukąszenia nie pojawi się zaczerwienienie i obrzęk, można z dużym prawdopodobieństwem wnioskować, że jad
nie został wpuszczony. Ukąszenie jest
szczególnie niebezpieczne dla dzieci
i osób starszych.

JAK ZAPOBIEGAĆ
Do lasu, na skałki - ubierać pełne wysokie obuwie, najlepiej skórzane, patrzeć pod nogi, nie dotykać, nie zaczepiać żmii, pozwolić jej uciec, zawsze uprzednio obejrzeć
miejsce, gdzie chce się usiąść lub oprzeć rękami.
Warto wiedzieć, że zazwyczaj żmija przed ukąszeniem najpierw głośno syczy. To powinno być dla człowieka
ostrzeżeniem.

OBJAWY PO UKĄSZENIU:
miejscowe:
•
•
•
•

typowa ranka kłuta, narastający, rozchodzący się obrzęk
ból w miejscu ukąszenia
zaczerwienienie, zasinienie,
krwawienie z ranki (rzadko)

•
•
•
•
•
•
•

osłabienie ogólne, znużenie, senność
mdłości, wymioty, bóle brzucha, biegunka
poty, dreszcze
uczucie drętwienia, znieczulenia, np. wokół ust
wzmożone pragnienie
obrzęk twarzy, węzłów chłonnych, podbiegnięcia krwawe
tętno słabe, niemiarowe, niewyczuwalne (spadek ciśnienia)

ogólne:

W przypadku pojawienia się żmij w budynkach mieszkalnych bądź gospodarczych lub zlokalizowania
gniazda na terenie posesji można zadzwonić pod nr 998 do PSP w celu przeniesienia gadów.

Jednocześnie informuje się, iż w razie ukąszenia przez żmiję niezwłocznie należy udać
się do najbliższego szpitala (Szpital Powiatowy Zawiercie, Szpital Powiatowy Myszków).
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Chwile z naszej historii zachować
od zapomnienia...

Prezentujemy Państwu fotografię przedstawiającą
Uroczystość Nadania Imienia Szkole Podstawowej we Włodowicach (1982 r.)
Jednocześnie zachęcamy posiadaczy starych fotografii do udostępnienia ich w celu publikacji.
Gwarantujemy zwrot oryginału. Prosimy o kontakt z Redakcją.

XVII JURAJSKIE SPOTKANIA
DNI WŁODOWIC
Piknik odbędzie się w dniu 5 lipca 2015r.
we Włodowicach (na placu przy Gimnazjum).
na Uroczystość Serdecznie Zaprasza
Rada Gminy Włodowice wraz z Wójtem Gminy Włodowice
PROGRAM PIKNIKU

15:00 Muzyka Mechaniczna
16:00 Uroczyste otwarcie Pikniku
16:10 Program dla dzieci - „DA-NUTKI DLA MALUTKICH”

17:10 Pokaz ZUMBY
17:25 Występy zespołów miejscowych
20:00 KONCERT ZESPOŁU „KRYWAŃ”
22:00 Zakończenie Pikniku
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