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gmIny 
WłODOWICe

wizyta 
w Osp 
rzędkowice

pies 
najwierniejszym 
przyjacielem 
człowieka

nie bój się 
zostać 
humanistą

Skoki
WynIK tWOICH zmagaŃ
Jest taK WspanIały
I Dla CIebIe KamIlKU
WysIłeK nIe mały.

tWarz zaWsze UŚmIeCHnIĘta
OglĄDaJĄC tWOJe sKOKI
Dla nas pOlaKÓW
Jest WIelKa zaCHĘta.

sKaCzesz zaWsze DaleKO
rĘCe WyprOstOWane
te pIĘKne tWOJe sKOKI
sĄ zaCzarOWane.

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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W dniu 20 marca, przy rekordowej frekwencji 163 
uczestników zebrania, odbyły się wybory uzupełnia-
jące na sołtysa sołectwa rudniki.
spośród czterech kandydatek najwięcej głosów 
otrzymała i sołtysem została pani Ilona pleban. 
serdecznie gratulujemy!
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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.

apel WÓJta gmIny

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 natural-
nego środowiska w efekcie wypalania traw. I nic tu nie pomagają apele i informacje o nie-
korzystnych 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 ekolo-
giczną. Ogień wyjaławia glebę oraz niszczy mikroflorę i mikrofaunę, która odżywia i rege-
neruje 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, nasy-
pów kolejowych, trzcinowisk i szuwarów jest bardzo skomplikowany i kosztowny. 
strażacy eliminując dane zagrożenie, często narażają swoje zdrowie w imię źle rozumia-
nej 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, tele-

fon  998 lub 112

STOP BEZMYŚLNEMU WYPALANIU TRAW!
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zebrania druhów strażaków

Właśnie zakończyła się kampania 
zebrań sprawozdawczych w jednost-
kach strażackich naszej gminy. zebra-
nia zostały zaplanowane na sobotnie 
wieczory, bo wówczas najdogodniej 
zebrać się w większym gronie, zarów-
no strażakom jak również zaproszo-
nym gościom. siedem zebrań, bo tyle 

jest Ochotniczych straży w gminie 
Włodowice, przebiegało w atmosferze 
twórczej, sprawozdania za ubiegły rok 
nacechowane były licznymi sukcesa-
mi. 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 chęt-
nie 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 przygoto-

wywania się do realizacji inwestycji 
i remontów przewidzianych w uchwale 
budżetowej. Jest oczywistym, że aby 
wiosną roboty mogły ruszyć, trzeba 
każde zadanie odpowiednio przygo-
tować. a zatem przed wbiciem przy-
słowiowego szpadla na placu budowy 
niezbędna jest odpowiednia doku-
mentacja, między innymi projekt, 
kosztorys, pozwolenie czy zgłoszenie 
a także umowa z wykonawcą. Wszyst-
kie te czynności wymagają dużej sta-
ranności, wiedzy oraz zaangażowania. 
W roku bieżącym zaplanowano rekor-
dową ilość robót. W obecnej chwili 
większość zadań jest już rozpoczę-
ta, a najważniejsze opisujemy w tym 
wydaniu naszych Faktów. Jednym 
z nich jest budowa zbiorników wyrów-
nawczych na wodę pitną w Hucisku 
gdzie wyłoniono wykonawcę, które-
mu przekazano plac budowy. zbior-
niki będą wykonane do połowy maja. 
podobnie jest z budową wodociągów 
w rudnikach na ulicach lipowa, Klo-
nowa, Krótka i Kamienna. W postępo-
waniu 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 przed-
szkole w bardzo nowoczesny obszar 
przeznaczony do gier i zabaw - dla 
dzieci i dorosłych. bardzo dużo uwagi 
poświęcone zostało pracom przygoto-
wawczym zagospodarowania terenu 
rynku we Włodowicach. należało 
jeszcze dokonać ostatecznych, nie-
zbędnych uzgodnień z Konserwatorem 
zabytków, Orange polska, tauronem, 
powiatowym zarządem Dróg a także 
z niektórymi mieszkańcami Włodowic. 
przebudowa rynku powinna się rozpo-
cząć około połowy roku. niemniej, już 
teraz z uwagi na rozpoczynający się 
okres lęgowy ptaków wycięte zostały 
drzewa, które dotychczas przyozda-
biały nasz rynek. Ważnym zagadnie-
niem są zaplanowane do przebudowy 
drogi gminne w górze Włodowskiej 
ul. myszkowska od remizy w kie-
runku wschodnim, jej kontynuacja 

w ramach dróg dojazdowych do pól 
w kierunku Włodowic a także ul. Ogro-
dowa w rudnikach. W tych zadaniach 
zlecono już wykonanie dokumentacji 
projektowej, która ma być wykonana 
do końca kwietnia. 

z uwagi na złożoność zadania prze-
budowy drogi – ulic Krótkiej i tury-
stycznej w morsku, wydzielono do 
realizacji w tym roku część zadania, 
oczekując na pozytywne zaopiniowa-
nie dotacji unijnych na jego dokoń-
czenie. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszył się nabór wniosków na budowę 
instalacji fotowoltaicznych na pose-
sjach prywatnych. W terminie do 5 
stycznia wpłynęło do naszego Urzędu 
441 ankiet i deklaracji od naszych 
mieszkańców pragnących zainstalo-
wać baterie na swoich dachach czy 
ogródkach, w tym także tych, którzy 
prowadzą działalność gospodarczą. 
W chwili obecnej nasz wniosek został 
złożony do Urzędu marszałkowskie-
go, gdzie będzie wnikliwie ocenia-
ny. pozostałe zadania również są już 
w mniejszym czy większym stopniu 
uruchomione i będą relacjonowane na 
bieżąco.
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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 dzie-
więćdziesiątych przez dwie kadencje 
byłem naczelnikiem. Doświadczenia 
z tamtego czasu pomagają mi w sku-
tecznym 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 rzęd-
kowickiej młodzieży. Jak na naszą 
niewielką miejscowość to dziewczęta 
i chłopcy bardzo chętnie przychodzą 
do nas, przyglądają się i uczą nasze-
go strażackiego rzemiosła. O ich 
zapale świadczy to, że w ubiegło-
rocznych gminnych zawodach spor-
towo – pożarniczych nasze dziewczę-

być lepiej zaopatrzony w niezbędne 
narzędzia. ale to z pewnością uzu-
pełnimy. małymi kroczkami posuwa-
my 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 pie-
niądze w całości idą na cele statu-
towe i to jest nasz wspólny sukces. 
niebawem pod koniec maja obcho-
dzić będziemy 93. rocznicę utwo-
rzenia, to spory kawał czasu a my 
wciąż służymy tym samym ideom 
– służba bogu i bliźniemu. Czuje-
my 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 rzędko-
wic za pomoc, życzliwość i hojność. 
mogę też zapewnić że nadal będzie-
my służyć naszym mieszkańcom. 

Serdecznie dziękujemy za roz-
mowę. 

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 gospo-
darczych cieszy mnie zmodernizowa-
nie instalacji CO jak również wymia-
na 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 zega-
rek, z chęcią zamienilibyśmy go na 
nowszy, najlepiej lekki lublin czy 
IVeCO. W naszej kuchni też jest dużo 
braków w wyposażeniu, planuje-
my to w najbliższym czasie zmienić 
dokupując sprzęty. garaż też mógłby 

wizyta w Osp rzędkowice
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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 społecz-
nych, niejednokrotnie wszczynając 
bardzo pożyteczne i społecznie oczeki-
wane działania. Do jego największych 
osiągnięć można zaliczyć działania 
wszczynające proces scalania gruntów 
rolnych w rudnickim sołectwie. na 
początku 2014 roku, zebrał 350 pod-
pisów mieszkańców zainteresowanych 
scalaniem gruntów. Wyspecjalizowane 
biuro geodezyjne sporządziło wstępny 
projekt, który został bardzo wysoko 
oceniony, w konsekwencji czego pod-
pisano umowę o przyznaniu pomocy 
pomiędzy Urzędem marszałkowskim 
w Katowicach a starostwem powia-
towym w zawierciu . na realizację 
operacji przeznaczy się 5 552 061 zł. 
rozdrobnione działki rolne zostaną 
scalone a w wyniku prac poscalenio-
wych wykonane zostaną nowe drogi, 
rowy przepusty i inne urządzenia 
odwadniające. bardzo prawdopodob-
ne, że wyeliminuje się jakże uciążli-
wy problem wód opadowych w rejonie 

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 ocze-
kują takiej wizyty. po mszy świętej 
odprawionej przez naszego gościa, 
nastąpiła uroczystość udekorowania 
orderami „za długoletnie pożycie mał-
żeńskie” 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 Włodow-
skiej, państwo Janina i mieczysław 
miśta oraz państwo Helena i tadeusz 

stańczyk. Ordery przyznane przez 
prezydenta rzeczypospolitej polskiej 
wręczył Wójt gminy Włodowice. 

rudnickiej remizy. proces zakończony 
zostanie do 30 czerwca 2023 roku. 
sołtys Józef był współorganizatorem 
Koła gospodyń Wiejskich w rudni-
kach, które bardzo promował, poma-
gając we wszystkich inicjatywach 
i projektach. to w dużej mierze 
dzięki niemu panie posiadają swoje 
eleganckie stroje regionalne, zaku-
pione z funduszy sołeckich. swojej 
aktywnej pomocy nie odmówił także 
strażakom z Osp rudniki, angażując 

się w ufundowanie nowego sztan-
daru. strażacy doceniając jego trud 
powierzyli mu funkcję ojca chrzestne-
go tegoż sztandaru. W czerwcu 2012 
roku na uroczystości, w imieniu społe-
czeństwa wręczał go strażakom. Dzia-
łając w społecznym komitecie obcho-
dów Jubileuszu 200 – lecia szkolnictwa 
w rudnikach, latem ubiegłego roku 
swoim, zaangażowaniem i autoryte-
tem, jako absolwent tamtejszej szkoły 
brał udział we wszystkich etapach 
tej inicjatywy. począwszy od zbiera-
nia środków, a na przecięciu biało – 
czerwonej wstęgi odsłaniającej obe-
lisk kończąc. Jego ostatnim wielkim 
dziełem w samorządzie była budowa 
parkingu przy kościele w rudnikach. 
Środki na parking po części pochodzi-
ły z funduszy sołeckich, na które jako 
sołtys miał bardo duży wpływ. nie-
stety choroba przerwała pasmo jego 
sukcesów. pogrzeb zgromadził ogrom-
ną 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, pra-
cowitego i społecznie zaangażowane-
go Obywatela. 
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zespół amonitki wystąpił w kościele św. bartłomieja we Włodowicach. 
panie zaśpiewały kolędy oraz wykonały piosenki ze swojej płyty, która zosta-
ła nagrana podczas projektu: ”pokoleniowo na ludowo”. płytę można było 
dostać po koncercie, a dla chętnych nadal jest dostępna w gOK Włodowice. 

zespół amonitki

marzec obfitował w piękne wyda-
rzenia ze sfery kulturalnej. Ósmego 
marca na zaproszenie stowarzyszenia 
Dla gminy Włodowice przybyła i dała 
prześliczny recital śpiewaczka operet-
kowa i aktorka anita maszczyk, wyko-
nując utwory operetkowe oraz musica-
lowe. akompaniował jej mistrz pianina 
michał rus. pełna sala widzów przyję-
ła artystkę entuzjastycznie, nagradza-
jąc brawami na stojąco. natomiast 13 
marca dwugodzinny humorystyczno 
-realistyczny wykład wygłosił marek 
szołtysek pisarz, nauczyciel, historyk, 
dziennikarz oraz autor książek związa-
nych z kuchnią i kulturą śląska. było 
bardzo ciekawie, uczestnicy spotka-
nia mogli zapoznać się z ciekawymi 

Dwoje wyjątkowych gości w naszym gOK-u

historiami opowiadanymi przez pana 
marka,nie zabrakło też typowego ślą-
skiego humoru. nasz gość opowiadał 

o tradycjach i kulturze śląskiej, a po 
spotkaniu można było zakupić książki 
autora wraz z autografem.
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nasi ambasadorzy w zawierciu 
Uczniowie II liceum Ogólno-

kształcącego w zawierciu, organizu-
jąc Jarmark Wielkanocny na starym 
rynku, zaprosili regionalnych twór-
ców do wystawienia swoich wyrobów. 
panie stowarzyszone w KgW rudniki 
skorzystały z zaproszenia, eksponu-
jąc piękne ozdoby oraz wykwintne 
wypieki świąteczne. stoisko rudni-
czanek cieszyło się sporym zaintere-
sowaniem, a wszystkie pyszne ciasta 
zostały rozczęstowane. mieszkań-
cy zawiercia pomimo deszczowo-
-śnieżnej aury, bardzo ciepło przyjęli 
delegację gminy Włodowice na tym 
wydarzeniu.

Wesołych, pełnych nadziei 
i wiary świąt wielkiej nocy

oraz radosnych chwil spędzonych 
w gronie rodzinnym,
 szczęścia osobistego, 

zdrowi i pogody ducha 

Życzą

Wójt Gminy Włodowice 
Adam B. Szmukier

Przewodniczący Rady 
Gminy Włodowice 

Alojzy Leśniak 
wraz z Radnymi 

Gminy Włodowice 
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Ferie zimowe
podczas ferii zimowych dzieci były 

w świecie  magii z czarodziejem alka-
diasem, poznawały japoński teatrzyk 
Kamashibai dzięki, któremu nauczyły 
się jak samemu tworzyć bajki. zaję-
cia kreatywne przy współpracy z Fun-
dacją stara szafa cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem, dzieci two-
rzyły zabawki,maskotki, maski karna-
wałowe, malowały na szkle,poznawały 
różne techniki plastyczne. natomiast 
zajęcia biblioteczne przeniosły dzie-
ciaki w kraj wyobraźni dzięki, której 
mogły powstawać niesamowite prace 
plastyczne. Drugi tydzień ferii roz-
poczęliśmy od prelekcji pana rafała 

lamcha - paleontologa, który prze-
niósł nas w świat dzikich dinozaurów. 
spotkanie z policją i ratownikiem 
medycznym wniosło dużo ważnych 

i ciekawych wiadomości, które w sytu-
acjach zagrożenia życia są bezcenne. 
zajęcia ruchowe, gry i zabawy uaktyw-
niły duży potencjał dziecięcej energii. 
na zakończenie odwiedzili nas artyści 
z teatru Krak art z Krakowa z weso-
łym i pouczającym przedstawieniem: 
„Wilk i zając”.

Wyprawa feryjna na Śląsk
Każdego roku w ferie zimowe, 

organizowana jest darmowa wyciecz-
ka 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 Cho-
rzowie. podczas pobytu w Centrum, 
nasze dzieciaki w bardzo przystępny 
sposób zapoznane zostały z przyczy-
nami powstawania pożarów, umie-
jętnością wzywania a także udziela-
nia pierwszej pomocy, zapobiegania 
różnym niebezpieczeństwom cywili-
zacyjnym. Uczestnicy celująco zdali 
egzamin z przedstawionych zagad-
nień. Dopełnieniem ekspedycji było 

zwiedzenie stadionu Śląskiego, który 
jesienią ubiegłego roku, został oddany 
po kilkuletniej przerwie remontowej. 
Wygląda imponująco! pod fachowym 
i czujnym okiem przewodniczki, zwie-
dziliśmy nawet te, nikomu na co dzień 

niedostępne miejsca, jak szatnie, 
sauny, gabinety odnowy biologicz-
nej czy loże VIp-owskie. Dzieci z tak 
dużym ładunkiem emocji i wiedzy 
z pewnością będą zmotywowane do 
jeszcze lepszej nauki. 

turniej
17 marca w sali sportowej we Wło-

dowicach odbył się turniej ministran-
tów dwóch dekanatów. W kategorii 
szkoła podstawowa, nasi przedstawi-
ciele z parafii Włodowice zajęli I miej-
sce, w kategorii gimnazjum, nasza 
drużyna uplasowała się również na 
miejscu I, a w kategorii liceum zaję-
liśmy miejsce II. 

nasze drużyny zakwalifikowały się 
do rozgrywek Diecezjalnych.
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pies najwierniejszym 
przyjacielem człowieka

Działania gminy wobec bezdom-
nych zwierząt podejmowane są na 
podstawie ustawy o ochronie zwierząt. 
gmina corocznie wyłapuje duże ilości 
bezdomnych zwierząt (dla przykładu 
w lutym aż 5 sztuk), które pozostawia-
ne są w lasach, przy drogach, niejed-
nokrotnie wyrzucane z samochodów 
przez swoich właścicieli, kiedy stają 
się niepotrzebne lub zaczynają prze-
szkadzać. 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 niewiel-
kim 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, zabłą-
kały 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. naj-
ważniejsze działanie człowieka powin-

no polegać na ograniczaniu ich popu-
lacji poprzez sterylizację i kastrację. 
W przypadku dostrzeżenia błąkają-
cych się, porzuconych psów czy kotów 
prosimy o kontakt z Urzędem gminy 
Włodowice (34 313 30 58 wew. 108) 

Każde zwierzę należy trakto-
wać humanitarnie, to przecież żywa 
istota. zatem kupując psa zastanów-
my się czy zapewnimy mu odpowied-
nie 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 Wiej-
skich z Huciska, parkoszowic, rzędkowic i Włodowic nie zawiodły i przygotowały piękne palmy.
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nasi mieszkańcy

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. 

W tej rubryce prezentujemy ciekawe 
osobowości z naszej gminy.

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 wie-
działam, 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” poru-
sza 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 cukrzy-
cą i nauczy ludzi, że trzeba zwracać 
uwagę na wszelkie objawy, gdyż 
cukrzyca jest bardzo podstępna!

Czy diagnoza lekarska przekre-
śli marzenia młodej dziewczyny? 
Cukrzyca. słowo, które zmienia 
życie na zawsze. Choroba, z którą 

każdy może mieć do czynienia. bło-
gosławieństwo 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 dosta-
ła list od  babci, który diametralnie 
zmienił jej nastawienie do rzeczywi-
stości. 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 

w trakcie pisania (to także będzie 
dramat obyczajowy) nowej powie-
ści, 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 czytel-
ników wielkimi emocjami i oryginal-
ną fabułą - „W końcu na to staram się 
zwracać największą uwagę”.

zachęcamy do przeczytania ksią- 
żki, na marginesie dodajemy, że 
„zebrała” bardzo pozytywne komen-
tarze.

Zdjęcie udostępniła 
Księgarnia Edukacyjna w Zawierciu

16 kwietnia o godz. 17.00 
w gminny Ośrodku Kultury we Włodowicach 
odbędzie się spotkanie z panią Dominiką 
– serdecznie zapraszamy. 

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 perspekty-
wy absolwentki Wydziału polonistyki 
UJ, naukowca i pracownika tej uczel-
ni 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 humani-
styczne to niezwykle rozwijająca 
przygoda, którą warto przeżyć!

Kreatywny ferment
Jeśli oczekujesz, że studia zapew-

nią Ci wąską specjalizację w dobrze 
prosperującej branży, lepiej od razu 
zapisz się na kierunek techniczny. 
niewiele wydziałów humanistycznych 
daje swoim absolwentom konkret-
ny fach i bynajmniej nie jest to ich 
wada. Kierunki takie jak polonistyka, 
etnologia i antropologia kulturowa 
czy filozofia pozwolą za to lepiej zro-
zumieć świat, w którym żyjemy, sze-
rzej spojrzeć na aktualne problemy, 
dostarczą narzędzi do interpretowa-
nia zjawisk kulturowych, umożliwią 
czynne i świadome uczestniczenie 
w życiu społecznym, rozwiną kre-
atywność, nauczą logicznego myśle-
nia 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 skupia-
ją się na badaniu człowieka jako 
istoty społecznej oraz jego twórczo-
ści. studia na takich kierunkach to 
przede wszystkim intensywny rozwój 
osobisty, czas na eksperymentowa-
nie, stykanie się z barwnymi osobo-
wościami, realizowanie pasji, świa-
dome budowanie własnej tożsamości 
i światopoglądu. może właśnie dlate-
go ich absolwenci często rozwijają 
działalność, która przynosi im satys-
fakcję finansową i osobistą? Jeśli 
pomyślę o losach zawodowych moich 
znajomych z roku, uderza mnie róż-
norodność 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 amerykań-
ski, 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, scena-
riusz wcale nie jest tak oczywisty. 

Warsztat
naturalnie nie każdy filozof czy 

polonista otwiera niestandardową 
działalność opartą na własnej indywi-
dualności. studia humanistyczne dają 
również konkretne umiejętności, 
które znajdują zastosowanie w róż-
nych dziedzinach. na wielu kierun-
kach, takich jak polonistyka, odbywa 
się kształcenie w ramach specjalno-
ści nauczycielskiej. Ich absolwenci 
trafiają do szkół, ale odnajdują się 
również w szeroko rozumianej i pręż-
nie się rozwijającej branży szkole-
niowej. Cechą wspólną humanistów 
jest umiejętność sprawnego komu-
nikowania się, formułowania przeko-
nujących 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 intensyw-
nymi warsztatami z zakresu tworze-
nia tekstów przysposabia ich nie tylko 
do pracy w wydawnictwach – usługi 
copywriterskie i redaktorskie cieszą 
się coraz większym zainteresowa-
niem! Dla porównania, według Ogól-
nopolskiego 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 dzie-
dzinie nauk technicznych – 4,13. 
ryzyko bezrobocia u humanistów 
wynosi 7,20%, zaś u absolwentów 
prawa – 9,54%. 

Co, gdzie, jak?
powyższe dane dotyczą absol-

wentów wszystkich szkół wyższych 
w kraju. naturalnie sytuacja różni 
się w poszczególnych ośrodkach. naj-
lepiej wybierać te wydziały, które 
mają przyznane wysokie katego-
rie 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 prawdopo-
dobnie dużo się dzieje, prężnie dzia-
łają koła naukowe, powstają projek-
ty łączące środowisko uniwersyteckie 
z biznesowym. takie uczelnie często 
zlokalizowane są w dużych ośrodkach 
miejskich, które posiadają rozbudo-
waną ofertę i infrastrukturę kultu-
ralną. Warto działać na własną rękę 
i od pierwszych lat studiów włączać 
się w interesujące inicjatywy, zabie-
gać o praktyki i staże. to okazja do 
sprawdzania wiedzy uniwersyteckiej 
w praktyce oraz nawiązywania kon-
taktów, które w środowisku huma-
nistycznym są niezwykle istotne. 
studenci, którzy odkryją w sobie 
żyłkę przedsiębiorcy, mogą liczyć 
na wsparcie akademickich Inkubato-
rów przedsiębiorczości oraz Centrów 
transferów technologii. Warto korzy-
stać z porad zatrudnionych tam kon-
sultantów biznesowych.

Jeśli stoisz jeszcze przed wybo-
rem kierunku studiów, masz odpo-
wiednią wrażliwość i odkrywasz 
w sobie zamiłowanie do sztuki, studia 
humanistyczne mogą być dla Ciebie 
dobrym wyborem. pracy zawodo-
wej poświęcamy dużą część swojego 
życia, warto by wybór tej drogi nie 
był determinowany wyłącznie zmien-
ną koniunkturą, ale naturalnie wypły-
wał z usposobienia, pasji i zaintere-
sowań. powodzenia!

dr Malwina Mus
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Jednocześnie zachęcamy 
posiadaczy starych 

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

o kontakt z redakcją.

Chwile z naszej historii zachować 
od zapomnienia...

prezentujemy państwu  
fotografię  przedstawiającą 
budowę drogi przy Kościele 

pw. Św. bartłomieja apostoła 
we Włodowicach, lata 30. 

XX. wieku.

nasza Drużyna
po trzech kolejkach ligowych 
zajmuje I miejsce 
w II lidze Śląskiej siatkówki.


