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W dniu 20 marca, przy rekordowej frekwencji 163
uczestników zebrania, odbyły się wybory uzupełniające na Sołtysa Sołectwa Rudniki.
Spośród czterech kandydatek najwięcej głosów
otrzymała i Sołtysem została Pani Ilona Pleban.
Serdecznie gratulujemy!

Skoki
WYNIK TWOICH ZMAGAŃ
JEST TAK WSPANIAŁY
I DLA CIEBIE KAMILKU
WYSIŁEK NIE MAŁY.

SKACZESZ ZAWSZE DALEKO
RĘCE WYPROSTOWANE
TE PIĘKNE TWOJE SKOKI
SĄ ZACZAROWANE.

TWARZ ZAWSZE UŚMIECHNIĘTA
OGLĄDAJĄC TWOJE SKOKI
DLA NAS POLAKÓW
JEST WIELKA ZACHĘTA.

BĄDŹ ZAWSZE SILNY
BĄDŹ ZAWSZE SOBĄ
A MY POLACY
JESTEŚMY Z TOBĄ.

PRZYNOSISZ RADOŚĆ
ZDOBYWASZ ZŁOTO
A NAM POLAKOM
WŁAŚNIE CHODZI O TO!
Janina Myga
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STOP BEZMYŚLNEMU WYPALANIU TRAW!
Rozpoczęła się astronomiczna wiosna, a co za tym idzie wzrasta temperatura powietrza,
powiewa suchy, przyjemny wiatr, a wraz z nim stale wzrasta zagrożenie dla ludzi i naturalnego środowiska w efekcie wypalania traw. I nic tu nie pomagają apele i informacje o niekorzystnych skutkach tego zjawiska. Wypalanie ciągle uważane jest za bardzo dobry sposób
na utrzymywanie swoich pól w wysokiej kulturze rolnej. Nic bardziej mylnego, powoduje
ono trudne do naprawienia straty w środowisku, znacznie naruszając równowagę ekologiczną. Ogień wyjaławia glebę oraz niszczy mikroflorę i mikrofaunę, która odżywia i regeneruje glebę. Nie bez znaczenia jest także duże zadymienie a tym samym pogorszenie
jakości powietrza oraz widoczności, zwłaszcza w rejonie uczęszczanych dróg.
Właściciele wypalonych łąk i pól oprócz pociągnięcia do odpowiedzialność karnej, mogą
także spotkać się z odmową wypłaty dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych. Proces
reagowania na pożary traw, łąk, nieużytków, pastwisk, rowów, pasów przydrożnych, nasypów kolejowych, trzcinowisk i szuwarów jest bardzo skomplikowany i kosztowny.
Strażacy eliminując dane zagrożenie, często narażają swoje zdrowie w imię źle rozumianej gospodarki swoim obszarem rolnym. Nie sposób zliczyć naszych wspólnych pieniędzy,
które przeznaczane są na akcje gaśnicze strażaków z PSP i strażaków ochotników. Środki
te można by przeznaczyć na inne, bardziej potrzebne i oczekiwane zadania. Jest jednak
trudne do przezwyciężenia i niczym nieuzasadnione działanie pseudo gospodarzy, którzy
nie bacząc na przytoczone argumenty, za wszelką cenę robią wiosenne porządki. Mocno
wierzę, że tej wiosny takich zjawisk będzie coraz mniej, apelując do wszystkich:

• powstrzymajmy zgubną dla nas wszystkich praktykę wypalania łąk,
traw i innych porośniętych obszarów
• natychmiast po zauważeniu pożaru zaalarmujmy Straż Pożarną, telefon 998 lub 112
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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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Zebrania druhów strażaków

Właśnie zakończyła się kampania
zebrań sprawozdawczych w jednostkach strażackich naszej gminy. Zebrania zostały zaplanowane na sobotnie
wieczory, bo wówczas najdogodniej
zebrać się w większym gronie, zarówno strażakom jak również zaproszonym gościom. Siedem zebrań, bo tyle

jest Ochotniczych Straży w Gminie
Włodowice, przebiegało w atmosferze
twórczej, sprawozdania za ubiegły rok
nacechowane były licznymi sukcesami. Natomiast przyjęte przez zebrania
plany działania na rok bieżący są bardzo
ambitne. W każdym z zebrań udzielono
Zarządom absolutoriów. Pomimo odno-

towanych sukcesów trochę niepokoi
niewielka liczba młodzieży, która chętnie chciała by przynależeć do Straży.
Cóż, zdobycze cywilizacyjne takie jak,
np. komputer, przy którym młodzież
bardzo chętnie przesiaduje, powoli
zaczynają brać górę nad szlachetną
służbą strażacką Bogu i Bliźniemu.

Meldunek z placów budów
Początek roku to czas przygotowywania się do realizacji inwestycji
i remontów przewidzianych w uchwale
budżetowej. Jest oczywistym, że aby
wiosną roboty mogły ruszyć, trzeba
każde zadanie odpowiednio przygotować. A zatem przed wbiciem przysłowiowego szpadla na placu budowy
niezbędna jest odpowiednia dokumentacja, między innymi projekt,
kosztorys, pozwolenie czy zgłoszenie
a także umowa z wykonawcą. Wszystkie te czynności wymagają dużej staranności, wiedzy oraz zaangażowania.
W roku bieżącym zaplanowano rekordową ilość robót. W obecnej chwili
większość zadań jest już rozpoczęta, a najważniejsze opisujemy w tym
wydaniu naszych Faktów. Jednym
z nich jest budowa zbiorników wyrównawczych na wodę pitną w Hucisku
gdzie wyłoniono wykonawcę, któremu przekazano plac budowy. Zbiorniki będą wykonane do połowy maja.
Podobnie jest z budową wodociągów
w Rudnikach na ulicach Lipowa, Klonowa, Krótka i Kamienna. W postępowaniu wyłoniona została firma, która
wybuduje wodociągi do końca czerw-

ca. W zadaniu z rządowego programu
OSA (otwarta strefa aktywności) na
działce przyległej do Przedszkola we
Włodowicach została przygotowana
dokumentacja projektowa oraz został
złożony wniosek o dofinansowanie
zadania z budżetu państwa. Jest to
działanie doposażające nasze przedszkole w bardzo nowoczesny obszar
przeznaczony do gier i zabaw - dla
dzieci i dorosłych. Bardzo dużo uwagi
poświęcone zostało pracom przygotowawczym zagospodarowania terenu
rynku we Włodowicach. Należało
jeszcze dokonać ostatecznych, niezbędnych uzgodnień z Konserwatorem
Zabytków, Orange Polska, Tauronem,
Powiatowym Zarządem Dróg a także
z niektórymi mieszkańcami Włodowic.
Przebudowa rynku powinna się rozpocząć około połowy roku. Niemniej, już
teraz z uwagi na rozpoczynający się
okres lęgowy ptaków wycięte zostały
drzewa, które dotychczas przyozdabiały nasz rynek. Ważnym zagadnieniem są zaplanowane do przebudowy
drogi gminne w Górze Włodowskiej
ul. Myszkowska od remizy w kierunku wschodnim, jej kontynuacja

w ramach dróg dojazdowych do pól
w kierunku Włodowic a także ul. Ogrodowa w Rudnikach. W tych zadaniach
zlecono już wykonanie dokumentacji
projektowej, która ma być wykonana
do końca kwietnia.
Z uwagi na złożoność zadania przebudowy drogi – ulic Krótkiej i Turystycznej w Morsku, wydzielono do
realizacji w tym roku część zadania,
oczekując na pozytywne zaopiniowanie dotacji unijnych na jego dokończenie. Ogromnym zainteresowaniem
cieszył się nabór wniosków na budowę
instalacji fotowoltaicznych na posesjach prywatnych. W terminie do 5
stycznia wpłynęło do naszego Urzędu
441 ankiet i deklaracji od naszych
mieszkańców pragnących zainstalować baterie na swoich dachach czy
ogródkach, w tym także tych, którzy
prowadzą działalność gospodarczą.
W chwili obecnej nasz wniosek został
złożony do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie będzie wnikliwie oceniany. Pozostałe zadania również są już
w mniejszym czy większym stopniu
uruchomione i będą relacjonowane na
bieżąco.

Numer 01 (17)/2018

Fakty Gminy Włodowice

4

Wizyta w osp rzędkowice

Rozmawiamy z Prezesem
Czesławem Dydakiem.
Od dwóch lat jest pan Prezesem
tutejszej jednostki, czy to Pańskie
pierwsze tego typu doświadczenie
w kadrze kierowniczej?
Jako prezes jestem pierwszą
kadencję, natomiast w latach dziewięćdziesiątych przez dwie kadencje
byłem naczelnikiem. Doświadczenia
z tamtego czasu pomagają mi w skutecznym zarządzaniu. Cenie sobie
także doświadczenie innych i często
wsłuchuję się w ich sugestie.
A co dobrego dzieje się w waszej
Jednostce?
Jest kilka rzeczy, o których można
by głośno i z podniesioną głową
mówić. Do największych osiągnięć
zaliczam uaktywnienie naszej rzędkowickiej młodzieży. Jak na naszą
niewielką miejscowość to dziewczęta
i chłopcy bardzo chętnie przychodzą
do nas, przyglądają się i uczą naszego strażackiego rzemiosła. O ich
zapale świadczy to, że w ubiegłorocznych gminnych zawodach sportowo – pożarniczych nasze dziewczę-

ta z żeńskiej MDP, zajęły pierwsze
miejsce. Dorośli także nie próżnują,
we wrześniu na zawodach szczebla
powiatowego w Zawierciu zajęli 6.
miejsce na dwanaście startujących
drużyn. Natomiast ze spraw gospodarczych cieszy mnie zmodernizowanie instalacji CO jak również wymiana 9 drzwi w remizie, która stanowi
własność naszego stowarzyszenia.
Ponadto w ubiegłym roku udało nam
się pozyskać 9 mundurów specjalnych
typu NOMEX. Pożyteczna jest także
współpraca z gospodyniami z naszego
KGW. Wspólnie organizujemy zabawy,
pikniki, Dzień Dziecka, czy imprezę
mikołajkową. Paniom też jest dobrze
z naszą Strażą, wspólnie działamy dla
dobra naszych mieszkańców.
A problemy?
Któż ich nie ma. Naszą bolączka
jest zestarzały samochód. Nasz Żuk
ma 29 lat i chociaż chodzi jak zegarek, z chęcią zamienilibyśmy go na
nowszy, najlepiej lekki Lublin czy
IVECO. W naszej kuchni też jest dużo
braków w wyposażeniu, planujemy to w najbliższym czasie zmienić
dokupując sprzęty. Garaż też mógłby

być lepiej zaopatrzony w niezbędne
narzędzia. Ale to z pewnością uzupełnimy. Małymi kroczkami posuwamy się wciąż do przodu.
A co pana zdaniem świadczy
o sile waszej Straży?
Cieszy nas spora sympatia
naszych mieszkańców, widoczne to
jest szczególnie podczas sprzedaży
kalendarzy - cegiełek. Zebrane pieniądze w całości idą na cele statutowe i to jest nasz wspólny sukces.
Niebawem pod koniec maja obchodzić będziemy 93. rocznicę utworzenia, to spory kawał czasu a my
wciąż służymy tym samym ideom
– służba Bogu i bliźniemu. Czujemy się potrzebni, na co dzień i od
święta, zarówno podczas czynów
społecznych, akcji ratowniczych ale
także w czasie świąt kościelnych czy
państwowych. Bardzo mocno chcę
podziękować mieszkańcom Rzędkowic za pomoc, życzliwość i hojność.
Mogę też zapewnić że nadal będziemy służyć naszym mieszkańcom.
Serdecznie dziękujemy za rozmowę.
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Odszedł od nas urzędujący Sołtys Rudnik
W dniu 25 lutego w wieku 70 lat,
zmarł Józef Pleban – Sołtys Sołectwa
Rudniki. Swoją funkcję sprawował
przez ostatnie siedem lat. Od samego
momentu wyboru bardzo energicznie
służył społeczności Rudnik, najlepiej
jak tylko było to możliwe. Uczestniczył
we wszystkich inicjatywach społecznych, niejednokrotnie wszczynając
bardzo pożyteczne i społecznie oczekiwane działania. Do jego największych
osiągnięć można zaliczyć działania
wszczynające proces scalania gruntów
rolnych w rudnickim sołectwie. Na
początku 2014 roku, zebrał 350 podpisów mieszkańców zainteresowanych
scalaniem gruntów. Wyspecjalizowane
biuro geodezyjne sporządziło wstępny
projekt, który został bardzo wysoko
oceniony, w konsekwencji czego podpisano umowę o przyznaniu pomocy
pomiędzy Urzędem Marszałkowskim
w Katowicach a Starostwem Powiatowym w Zawierciu . Na realizację
operacji przeznaczy się 5 552 061 zł.
Rozdrobnione działki rolne zostaną
scalone a w wyniku prac poscaleniowych wykonane zostaną nowe drogi,
rowy przepusty i inne urządzenia
odwadniające. Bardzo prawdopodobne, że wyeliminuje się jakże uciążliwy problem wód opadowych w rejonie

rudnickiej remizy. Proces zakończony
zostanie do 30 czerwca 2023 roku.
Sołtys Józef był współorganizatorem
Koła Gospodyń Wiejskich w Rudnikach, które bardzo promował, pomagając we wszystkich inicjatywach
i projektach. To w dużej mierze
dzięki niemu panie posiadają swoje
eleganckie stroje regionalne, zakupione z funduszy sołeckich. Swojej
aktywnej pomocy nie odmówił także
strażakom z OSP Rudniki, angażując

się w ufundowanie nowego sztandaru. Strażacy doceniając jego trud
powierzyli mu funkcję ojca chrzestnego tegoż sztandaru. W czerwcu 2012
roku na uroczystości, w imieniu społeczeństwa wręczał go strażakom. Działając w społecznym komitecie obchodów Jubileuszu 200 – lecia szkolnictwa
w Rudnikach, latem ubiegłego roku
swoim, zaangażowaniem i autorytetem, jako absolwent tamtejszej szkoły
brał udział we wszystkich etapach
tej inicjatywy. Począwszy od zbierania środków, a na przecięciu biało –
czerwonej wstęgi odsłaniającej obelisk kończąc. Jego ostatnim wielkim
dziełem w samorządzie była budowa
parkingu przy kościele w Rudnikach.
Środki na parking po części pochodziły z funduszy sołeckich, na które jako
sołtys miał bardo duży wpływ. Niestety choroba przerwała pasmo jego
sukcesów. Pogrzeb zgromadził ogromną jak na Rudniki liczbę uczestników
– krewnych, ale także mieszkańców,
samorządowców i kolegów z pracy
między innymi w POM-ie, w którym
przepracował przez wiele lat. W ten
sposób zamanifestowano wdzięczność
i szacunek dla bardzo życzliwego, pracowitego i społecznie zaangażowanego Obywatela.

Wizyta arcybiskupa seniora w naszej gminie
3 stycznia do Gminnego Ośrodka
Kultury zawitał Honorowy Obywatel
Naszej Gminy Jego Ekscelencja Ks.
Arcybiskup Senior Stanisław Nowak.
To doskonała okazja, aby spotkać się
z seniorami, którzy corocznie oczekują takiej wizyty. Po mszy świętej
odprawionej przez naszego Gościa,
nastąpiła uroczystość udekorowania
orderami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” par które w minionym roku
obchodziły swoje złote gody. Ordery
otrzymali Państwo Wiesława i Stefan
August z Huciska, Państwo Danuta
i Edward Ciszek z Rudnik, Państwo
Aleksandra i Hieronim Konieczniak ze
Skałki, Państwo Maria i Jerzy Kurek
z Włodowic, Państwo Zenona i Adam
Mazurek z Włodowic, Państwo Mieczy-

sława i Zenon Merta z Góry Włodowskiej, Państwo Janina i Mieczysław
Miśta oraz Państwo Helena i Tadeusz

Stańczyk. Ordery przyznane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
wręczył Wójt Gminy Włodowice.
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Dwoje wyjątkowych gości w naszym gok-u
Marzec obfitował w piękne wydarzenia ze sfery kulturalnej. Ósmego
marca na zaproszenie Stowarzyszenia
Dla Gminy Włodowice przybyła i dała
prześliczny recital śpiewaczka operetkowa i aktorka Anita Maszczyk, wykonując utwory operetkowe oraz musicalowe. Akompaniował jej mistrz pianina
Michał Rus. Pełna sala widzów przyjęła artystkę entuzjastycznie, nagradzając brawami na stojąco. Natomiast 13
marca dwugodzinny humorystyczno
-realistyczny wykład wygłosił Marek
Szołtysek pisarz, nauczyciel, historyk,
dziennikarz oraz autor książek związanych z kuchnią i kulturą śląska. Było
bardzo ciekawie, uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z ciekawymi

historiami opowiadanymi przez Pana
Marka,nie zabrakło też typowego śląskiego humoru. Nasz gość opowiadał

o tradycjach i kulturze śląskiej, a po
spotkaniu można było zakupić książki
autora wraz z autografem.

Zespół Amonitki

Zespół Amonitki wystąpił w kościele św. Bartłomieja we Włodowicach.
Panie zaśpiewały kolędy oraz wykonały piosenki ze swojej płyty, która została nagrana podczas projektu: ”Pokoleniowo na ludowo”. Płytę można było
dostać po koncercie, a dla chętnych nadal jest dostępna w GOK Włodowice.
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Wesołych, pełnych nadziei
i wiary świąt wielkiej nocy
oraz radosnych chwil spędzonych
w gronie rodzinnym,
szczęścia osobistego,
zdrowi i pogody ducha
Życzą
Przewodniczący Rady
Gminy Włodowice

Alojzy Leśniak
wraz z Radnymi
Gminy Włodowice

Wójt Gminy Włodowice

Adam B. Szmukier

Nasi ambasadorzy w Zawierciu
Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu, organizując Jarmark Wielkanocny na Starym
Rynku, zaprosili regionalnych twórców do wystawienia swoich wyrobów.
Panie stowarzyszone w KGW Rudniki
skorzystały z zaproszenia, eksponując piękne ozdoby oraz wykwintne
wypieki świąteczne. Stoisko rudniczanek cieszyło się sporym zainteresowaniem, a wszystkie pyszne ciasta
zostały rozczęstowane. Mieszkańcy Zawiercia pomimo deszczowo-śnieżnej aury, bardzo ciepło przyjęli
delegację Gminy Włodowice na tym
wydarzeniu.
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Ferie zimowe
Podczas ferii zimowych dzieci były
w świecie magii z czarodziejem Alkadiasem, poznawały japoński teatrzyk
Kamashibai dzięki, któremu nauczyły
się jak samemu tworzyć bajki. Zajęcia kreatywne przy współpracy z Fundacją Stara Szafa cieszyły się bardzo
dużym zainteresowaniem, dzieci tworzyły zabawki,maskotki, maski karnawałowe, malowały na szkle,poznawały
różne techniki plastyczne. Natomiast
zajęcia biblioteczne przeniosły dzieciaki w kraj wyobraźni dzięki, której
mogły powstawać niesamowite prace
plastyczne. Drugi tydzień ferii rozpoczęliśmy od prelekcji Pana Rafała

i ciekawych wiadomości, które w sytuacjach zagrożenia życia są bezcenne.
Zajęcia ruchowe, gry i zabawy uaktywniły duży potencjał dziecięcej energii.
Na zakończenie odwiedzili nas artyści
z Teatru Krak Art z Krakowa z wesołym i pouczającym przedstawieniem:
„Wilk i zając”.

Lamcha - paleontologa, który przeniósł nas w świat dzikich dinozaurów.
Spotkanie z policją i ratownikiem
medycznym wniosło dużo ważnych

Wyprawa feryjna na Śląsk
Każdego roku w ferie zimowe,
organizowana jest darmowa wycieczka w ciekawe miejsca, gdzie można
miło spędzić czas, ale nade wszystko
poszerzyć swoją wiedzę czy nabyć
nowe umiejętności. Tym razem Wójt
Gminy Włodowice wraz z 43 dziećmi
oraz opiekunami udali się do Centrum
Edukacji Przeciwpożarowej w Chorzowie. Podczas pobytu w Centrum,
nasze dzieciaki w bardzo przystępny
sposób zapoznane zostały z przyczynami powstawania pożarów, umiejętnością wzywania a także udzielania pierwszej pomocy, zapobiegania
różnym niebezpieczeństwom cywilizacyjnym. Uczestnicy celująco zdali
egzamin z przedstawionych zagadnień. Dopełnieniem ekspedycji było

Turniej
17 marca w sali sportowej we Włodowicach odbył się Turniej Ministrantów dwóch dekanatów. W kategorii
Szkoła Podstawowa, nasi przedstawiciele z Parafii Włodowice zajęli I miejsce, w kategorii gimnazjum, nasza
drużyna uplasowała się również na
miejscu I, a w kategorii liceum zajęliśmy miejsce II.
Nasze drużyny zakwalifikowały się
do Rozgrywek Diecezjalnych.

zwiedzenie Stadionu Śląskiego, który
jesienią ubiegłego roku, został oddany
po kilkuletniej przerwie remontowej.
Wygląda imponująco! Pod fachowym
i czujnym okiem przewodniczki, zwiedziliśmy nawet te, nikomu na co dzień

niedostępne miejsca, jak szatnie,
sauny, gabinety odnowy biologicznej czy loże VIP-owskie. Dzieci z tak
dużym ładunkiem emocji i wiedzy
z pewnością będą zmotywowane do
jeszcze lepszej nauki.
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Pies najwierniejszym
przyjacielem człowieka
Działania Gminy wobec bezdomnych zwierząt podejmowane są na
podstawie ustawy o ochronie zwierząt.
Gmina corocznie wyłapuje duże ilości
bezdomnych zwierząt (dla przykładu
w lutym aż 5 sztuk), które pozostawiane są w lasach, przy drogach, niejednokrotnie wyrzucane z samochodów
przez swoich właścicieli, kiedy stają
się niepotrzebne lub zaczynają przeszkadzać. A przecież pies to najlepszy
przyjaciel człowieka, zatem dlaczego
jest tak traktowany?
Natomiast koty mają prawo do
życia na wolności w wybranym przez
siebie miejscu. Nie są zwierzętami
bezdomnymi - kot wolno bytujący
jest zwierzęciem półdzikim żyjącym
w środowisku wiejskim przy niewielkim wsparciu człowieka, szczególnie
w okresie zimy, są także naturalnym
wrogiem gryzoni.
W żadnym wypadku nie można ich
określać jako bezdomne, ponieważ te
są zwierzętami, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez
człowieka. Zatem koty nie powinny
trafiać do schroniska dla bezdomnych
zwierząt, nie należy ich także na siłę
oswajać i zabierać do mieszkań. Najważniejsze działanie człowieka powin-

no polegać na ograniczaniu ich populacji poprzez sterylizację i kastrację.
W przypadku dostrzeżenia błąkających się, porzuconych psów czy kotów
prosimy o kontakt z Urzędem Gminy
Włodowice (34 313 30 58 wew. 108)
Każde zwierzę należy traktować humanitarnie, to przecież żywa
istota. Zatem kupując psa zastanówmy się czy zapewnimy mu odpowiednie warunki i czy nie znudzi nam się
jak już dorośnie.

Kochajmy zwierzęta,
nie róbmy im krzywdy!

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa w naszej Gminie – jak co roku i tym razem Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Huciska, Parkoszowic, Rzędkowic i Włodowic nie zawiodły i przygotowały piękne palmy.
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W tej rubryce prezentujemy ciekawe
osobowości z naszej gminy.

Dominika Smoleń – mieszkanka Huciska, studentka,

autorka, blogerka książkowa (od 2013 roku pisze na własnym
blogu Nasz Książkowir). Zdradza, że jej zamiłowanie do książek
zrodziło się już w dzieciństwie – głównie z racji rodziny, która
bardzo ceniła sobie czytanie powieści.

Dominika debiutowała książką
pt. „Cena naszych pragnień”. Swój
debiut uważa… za debiut. Mówi:
„Udany, czy nie – po prostu była to
moja pierwsza wydana książka i wiedziałam, że od czasu ukazania się
jej, mam przed sobą naprawdę wiele
pracy, żeby być na takim poziomie
pisarskim, na jakim bym chciała.
Wiem, że moja najnowsza książka,
która została wydana w lutym 2018 –
„Bieg do gwiazd” – jest o wiele lepsza,
ale czy to już koniec mojego rozwoju
warsztatu? Nie sądzę! Jestem młoda,
więc na takowy rozwój mam jeszcze
dużo czasu. Może kiedyś naprawdę
będę z siebie zadowolona?”
Powieść „ Bieg do gwiazd” porusza temat cukrzycy. Autorka, odkąd
skończyła 7 lat, sama boryka się
z tą chorobą. „ Chciałam, żeby
ludzie dowiedzieli się, jak wygląda
życie z tą chorobą. Co więcej, mam
nadzieję, że „Bieg do gwiazd” obali
pewne stereotypy związane z cukrzycą i nauczy ludzi, że trzeba zwracać
uwagę na wszelkie objawy, gdyż
cukrzyca jest bardzo podstępna!
Czy diagnoza lekarska przekreśli marzenia młodej dziewczyny?
Cukrzyca. Słowo, które zmienia
życie na zawsze. Choroba, z którą

każdy może mieć do czynienia. Błogosławieństwo czy klątwa? Ada była
pewna, że usłyszała wyrok śmierci.
Bez wsparcia rodziców i przyjaciół
coraz bardziej zamykała się w sobie,
popadając w depresję. Po wyjściu
ze szpitala psychiatrycznego dostała list od babci, który diametralnie
zmienił jej nastawienie do rzeczywistości. Zapragnęła stać się normalną
nastolatką, nawet jeśli oznaczałoby
to walkę z własnymi słabościami.
„Bieg do gwiazd” to wstrząsająca
historia o dziewczynie, która uczy się
żyć na nowo. Historia, obok której
nie można przejść obojętnie.
Obecnie Pani Dominika jest

Zdjęcie udostępniła
Księgarnia Edukacyjna w Zawierciu

w trakcie pisania (to także będzie
dramat obyczajowy) nowej powieści, dodatkowo ma kilka zaczętych
powieści, ale wszystko zależy od
kilku czynników: czasu (studiuje)
oraz czy „Bieg do gwiazd” będzie się
dobrze sprzedawał (żeby wydawca
chciał wydać kolejną powieść). Ma
jednak nadzieję, że zaskoczy czytelników wielkimi emocjami i oryginalną fabułą - „W końcu na to staram się
zwracać największą uwagę”.
Zachęcamy do przeczytania książki, na marginesie dodajemy, że
„zebrała” bardzo pozytywne komentarze.

zapraszamy
16 kwietnia o godz. 17.00
w Gminny Ośrodku Kultury we Włodowicach

odbędzie się spotkanie z Panią Dominiką
– serdecznie zapraszamy.
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Nie bój się zostać humanistą
Studia humanistyczne nie mają
dobrej prasy, często mówi się o nich
jako o wylęgarni bezrobotnych lub
alternatywie dla osób, które nie
rozumieją matematyki. Z perspektywy absolwentki Wydziału Polonistyki
UJ, naukowca i pracownika tej uczelni mogę śmiało powiedzieć, że jest to
opinia krzywdząca i niemająca wiele
wspólnego z prawdą. Choć sytuacja
studentów uczelni technicznych na
starcie ich kariery zawodowej może
być korzystniejsza, studia humanistyczne to niezwykle rozwijająca
przygoda, którą warto przeżyć!
Kreatywny ferment
Jeśli oczekujesz, że studia zapewnią Ci wąską specjalizację w dobrze
prosperującej branży, lepiej od razu
zapisz się na kierunek techniczny.
Niewiele wydziałów humanistycznych
daje swoim absolwentom konkretny fach i bynajmniej nie jest to ich
wada. Kierunki takie jak polonistyka,
etnologia i antropologia kulturowa
czy filozofia pozwolą za to lepiej zrozumieć świat, w którym żyjemy, szerzej spojrzeć na aktualne problemy,
dostarczą narzędzi do interpretowania zjawisk kulturowych, umożliwią
czynne i świadome uczestniczenie
w życiu społecznym, rozwiną kreatywność, nauczą logicznego myślenia i precyzyjnego komunikowania się
z ludźmi. Czy wyłącznie na podstawie
wspomnianych kompetencji jesteśmy
w stanie zdobyć wymarzoną posadę?
Nie. Czy ułatwiają one odnalezienie
się na rynku pracy? Zdecydowanie
tak!
Nauki humanistyczne skupiają się na badaniu człowieka jako
istoty społecznej oraz jego twórczości. Studia na takich kierunkach to
przede wszystkim intensywny rozwój
osobisty, czas na eksperymentowanie, stykanie się z barwnymi osobowościami, realizowanie pasji, świadome budowanie własnej tożsamości
i światopoglądu. Może właśnie dlatego ich absolwenci często rozwijają
działalność, która przynosi im satysfakcję finansową i osobistą? Jeśli
pomyślę o losach zawodowych moich
znajomych z roku, uderza mnie różnorodność tego, czym aktualnie się

zajmują. Są wśród nich pisarze,
dziennikarze, naukowcy, aktorka,
operator filmowy, konferansjer –
stały gość śniadaniowych programów
telewizyjnych, organizator zawodów
bokserskich, dyrektor generalna start
upu z pogranicza medycyny i IT, który
wchodzi właśnie na rynek amerykański, szef firmy, która otwiera swoje
filie w Londynie i Dubaju. Studenci
polonistyki często muszą odpowiadać
na pytania znajomych i rodziny: „A co
Ty będziesz po tych studiach robił,
uczył w szkole?”. Jak widać, scenariusz wcale nie jest tak oczywisty.
Warsztat
Naturalnie nie każdy filozof czy
polonista otwiera niestandardową
działalność opartą na własnej indywidualności. Studia humanistyczne dają
również konkretne umiejętności,
które znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach. Na wielu kierunkach, takich jak polonistyka, odbywa
się kształcenie w ramach specjalności nauczycielskiej. Ich absolwenci
trafiają do szkół, ale odnajdują się
również w szeroko rozumianej i prężnie się rozwijającej branży szkoleniowej. Cechą wspólną humanistów
jest umiejętność sprawnego komunikowania się, formułowania przekonujących i poprawnych wypowiedzi
ustnych i pisemnych. Media, firmy
marketingowe i agencje PR-owe to
chyba najczęstsze obecnie miejsca
zatrudnienia osób po polonistyce.
Dogłębne kształcenie językoznawcze
i gramatyczne połączone z intensywnymi warsztatami z zakresu tworzenia tekstów przysposabia ich nie tylko
do pracy w wydawnictwach – usługi
copywriterskie i redaktorskie cieszą
się coraz większym zainteresowaniem! Dla porównania, według Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania
Ekonomicznych Losów Absolwentów
Szkół Wyższych (dla absolwentów
studiów stacjonarnych II stopnia)
czas poszukiwania pracy etatowej po

kierunkach humanistycznych wynosi
3,48 miesiąca, podczas gdy w dziedzinie nauk technicznych – 4,13.
Ryzyko bezrobocia u humanistów
wynosi 7,20%, zaś u absolwentów
prawa – 9,54%.
Co, gdzie, jak?
Powyższe dane dotyczą absolwentów wszystkich szkół wyższych
w kraju. Naturalnie sytuacja różni
się w poszczególnych ośrodkach. Najlepiej wybierać te wydziały, które
mają przyznane wysokie kategorie w parametryzacji ministerialnej
(A i A+). Na wynik składają się nie
tylko realne osiągnięcia naukowe,
ale również „potencjał naukowy”
oraz „praktyczne efekty działalności
naukowej”. Oznacza to, że w wysoko
ocenionych jednostkach prawdopodobnie dużo się dzieje, prężnie działają koła naukowe, powstają projekty łączące środowisko uniwersyteckie
z biznesowym. Takie uczelnie często
zlokalizowane są w dużych ośrodkach
miejskich, które posiadają rozbudowaną ofertę i infrastrukturę kulturalną. Warto działać na własną rękę
i od pierwszych lat studiów włączać
się w interesujące inicjatywy, zabiegać o praktyki i staże. To okazja do
sprawdzania wiedzy uniwersyteckiej
w praktyce oraz nawiązywania kontaktów, które w środowisku humanistycznym są niezwykle istotne.
Studenci, którzy odkryją w sobie
żyłkę przedsiębiorcy, mogą liczyć
na wsparcie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz Centrów
Transferów Technologii. Warto korzystać z porad zatrudnionych tam konsultantów biznesowych.
Jeśli stoisz jeszcze przed wyborem kierunku studiów, masz odpowiednią wrażliwość i odkrywasz
w sobie zamiłowanie do sztuki, studia
humanistyczne mogą być dla Ciebie
dobrym wyborem. Pracy zawodowej poświęcamy dużą część swojego
życia, warto by wybór tej drogi nie
był determinowany wyłącznie zmienną koniunkturą, ale naturalnie wypływał z usposobienia, pasji i zainteresowań. Powodzenia!
dr Malwina Mus
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Chwile z naszej historii zachować
od zapomnienia...
Prezentujemy Państwu
fotografię przedstawiającą
Budowę drogi przy Kościele
pw. Św. Bartłomieja Apostoła
we Włodowicach, lata 30.
XX. wieku.

Jednocześnie zachęcamy
posiadaczy starych
fotografii do udostępnienia
ich w celu publikacji.
Gwarantujemy zwrot
oryginału. Prosimy
o kontakt z Redakcją.

Nasza Drużyna

po trzech kolejkach ligowych
zajmuje I miejsce
w II Lidze Śląskiej Siatkówki.

