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mamy leśnictwo włodowice!
Od 01 stycznia 2019 roku nad-

leśnictwo Siewierz utworzyło nowe 
leśnictwo pn. włodowice. leśniczym 
jest znany wielu właścicielom lasów 
prywatnych pan Sławomir Jureńczyk. 
kancelaria nowego leśnictwa, znaj-
duje się w Ug włodowice (na parte-
rze). tam też, w każdy roboczy piątek 
w godzinach od 9:00 do 11:00 leśniczy 
przyjmuje petentów. Oprócz gospo-
darki leśnej w lasach państwowych, 
leśniczy nadal będzie zajmował się 

sprawami lasów prywatnych położo-
nych na terenie gminy włodowice np. 
legalizacja drewna. natomiast właści-
ciele lasów z terenu gminy zawiercie 
przyjmowani są przez leśniczego w Um 
zawiercie w każdy drugi wtorek mie-
siąca w godzinach od 9:00 do 10:00. 
Od 1. stycznia łatwiej, bo bliżej do 
leśniczego, mają też właściciele lasów 
z terenu gminy myszków. ich sprawy 
załatwia leśniczy leśnictwa lgota pan 
michał kulak. 

lasy naszej gminy w przeważa-
jącej części to lasy iglaste o dużym 
zagrożeniu pożarowym. leśniczy prosi 
o ostrożność by przypadkowo nie 
zaprószyć ognia. przyroda jest naszym 
wspólnym dobrem, o które powinni-
śmy dbać wspólnie dla dobra przy-
szłych pokoleń. 

Dodatkowe informacje można uzy-
skać na stronie internetowej nadle-
śnictwa Siewierz:
www.siewierz.katowice.lasy.gov.pl

Stado owiec rasy olkuskiej 
w gospodarstwie państwa 

Urszuli i grzegorza miśtów w zdowie.
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Sylwia Surowiec małgorzata konarska, 
Dorota cybul, 
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-
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w Faktach gminy włodowice.

gminy 
włODOwice

egzemplarz bezpłatny - kwartalnik 

reDaktOr naczelna: SkłaD reDakcJi: aDreS reDakcJi:

media11.pl – Drukarnia internetowa 
al. kołłątaja 73, 42-500 będzin 

DrUk:

gmina włODOwice
ul. krakowska 26, 42-421 włodowice

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 
- 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 bezpo-
średnich 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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Za nami wybory sołeckie

w okresie od dnia 29.01. – 
08.02.2019 r. we wszystkich sołec-
twach naszej gminy odbyły się 
zebrania wiejskie, podczas których 
mieszkańcy dokonali wyboru Sołty-
sów i rad Sołeckich na nową, tym 
razem 5 – letnią kadencję.

Od strony lewej:
zbigniew piekarczyk,Stanisław mus, wojciech kazanecki, 

Dagmara Derdoń - wicepolska, piotr Opałka, malwina grabowska, 
maria kwiatkowska, włodzimierz powązka.

Frekwencję zebrań wiejskich przedstawia poniższa tabela:

lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Sołectwo

włodowice

rzędkowice

rudniki

morsko

Hucisko

góra włodowska – kolonia

góra włodowska – wieś 

Skałka – kopaniny

parkoszowice

zdów

liczba mieszkańców 
uprawnionych 
do głosowania

liczba 
uczestników 

zebrania

946

439

1118

245

251

213

244

231

206

425

4.318

103

57

99

67

45

28

37

55

28

104

623

termin zebrania
(pierwszy/

drugi)

pierwszy

pierwszy

drugi

pierwszy

pierwszy

pierwszy

pierwszy

pierwszy

pierwszy

pierwszy

Frekwencja
(w %)

10, 8

12, 9

8, 8

27, 3

17, 9

13, 1

15, 1

23, 8

13, 5

24, 4

14, 4Razem frekwencja wyborcza:

Od strony lewej:
zbigniew piekarczyk,Stanisław mus, wojciech kazanecki, 

Dagmara Derdoń - wicepolska, piotr Opałka, malwina grabowska, 
maria kwiatkowska, włodzimierz powązka.
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w wyniku przeprowadzonych wyborów na Sołtysów i członków rad Sołeckich wybrano:

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Sołectwo

włodowice

rzędkowice

rudniki

morsko

Hucisko

góra włodowska – kolonia

góra włodowska – wieś 

Skałka – kopaniny

parkoszowice

zdów

Sołtys

maria wnuk

włodzimierz powązka

ilona pleban

Dagmara Derdoń - wicepolska

Stanisław mus

piotr Opałka

malwina grabowska

wojciech kazanecki

maria kwiatkowska

zbigniew piekarczyk

Rada Sołecka

1. tomasz kita
2. ireneusz merta
3. adriana muchowicz
4. Henryk Opiekulski
5. Joanna Sarnik
1. adam bialik
2. mariusz Haładus
3. wioletta Jędruszek
4. ryszard powązka 
5. katarzyna Świerczyńska – myga 
1. ewa chłądzyńska
2. bogdan Hwastek
3. krystyna molenda
4. grzegorz rok
5. edward wolny
1. Józef Domagała
2. Dawid mikoda
3. krzysztof miśta
4. Janusz Okraska
5. łukasz popielecki
1. władysław budzikur
2. tomasz Dziedzic
3. małgorzata grabowska
4. antoni korpyś
5. paweł król 
1. michał bański
2. krzysztof Janikowski
3. renata merta
4. paweł Opałka
5. przemysław Szymocha
1. aneta chrząszcz
2. marek labocha 
3. włodzimierz latusek
4. wioletta Szewczyk
5. mikołaj trzebuniak
1. Stanisław biały
2. paweł brodzik
3. bronisław koclęga
4. Sylwia kopa – Dobosz 
5. roman Stachurski
1. wiesława biała 
2. Henryk goc
3. andrzej grochowski
4. Dorota kucharczyk
5. anna mucha
1. adrian brodzik
2. piotr kowalczyk
3. bartłomiej lenartowicz
4. magdalena noszczyk
5. rafał pikuła

zmiana na stanowisku sołtysa nastąpiła w 4 sołectwach: w zdowie, górze włodowskiej – wieś i górze włodowskiej 
– kolonia oraz we włodowicach. 

w 6 sołectwach na kolejną kadencję zostali wybrani dotychczasowi sołtysi. Funkcję sołtysa objęło 5 pań i 5 panów.
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności.

Za nami wybory sołeckie - c.d.
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Dzień kobiet

planowana i bardzo oczekiwana inwestycja

Dzień kobiet - z tej okazji radni rady 
gminy włodowice – pani aurelia trze-
buniak oraz pan przemysław Szymo-
cha, Sołtysi pani malwina grabowska 
i pan piotr Opałka, koło gospodyń 
wiejskich z góry włodowskiej oraz 
Ochotnicza Straż pożarna w górze 
włodowskiej zorganizowali uroczy-
stość dla mieszkanek góry włodow-
skiej.
podczas imprezy swoje zdolności 
wokalne zaprezentowały Jagoda 
biała, marysia mazanek oraz maja 
Jagieło, swoim śpiewem uraczyły 
także panie z koła gospodyń wiej-
skich. Odbył się także konkurs pn. 
„perfekcyjna gospodyni”.

zmiana na stanowisku Dyrektora zUk
Od 1 kwietnia 2019r. nowym 

Dyrektorem zakładu Usług komu-
nalnych we włodowicach został pan 
marek borowik. zastąpił pana andrze-
ja Sutora, który pracował na tym sta-
nowisku od 2003r. i odszedł na zasłu-
żoną emeryturę.

pan marek borowik został zatrud-
niony na stanowisku Dyrektora zUk 
po wyłonieniu w drodze ogłoszonego 
konkursu. wcześniej pełnił funkcję 
Sekretarza w zawierciu i myszkowie 
oraz wiceprezydenta zawiercia ds. 
gospodarczych.

Starosta powiatowy gabriel Dors 
widzi pilną potrzebę przebudowy 
drogi powiatowej łączącej włodowi-
ce z morskiem. Swoją opinię na ten 
temat wyraził podczas roboczego 
potkania z wójtem gminy włodowi-
ce adamem Szmukierem, który taki 
pogląd również podziela. Spotka-
nie odbyło się w gabinecie Starosty 
w dniu 18 stycznia br. Uczestnicy 
wyrazili pogląd, że droga jest w fatal-
nym stanie i niezbędne jest podję-
cie pilnych działań celem poprawy 

na te samorządy. Środki w progra-
mie pochodzić będą w całości z fun-
duszy krajowych a program ma być 
przykładem dobrej współpracy rządu 
z samorządem. Obecnie wykonywana 
jest dokumentacja, w której zostaną 
zawarte wszystkie parametry takie 
jak długość odcinka, poszerzenia, 
podbudowa, rodzaj nakładki, zjazdy, 
odwodnienia a także kosztorys. 
w połowie lipca przewidywane jest 
przyjmowanie wniosków o dofinanso-
wanie w Urzędzie wojewódzkim. 

sytuacji. pan Starosta wydał już sto-
sowne polecenia dotyczące sporzą-
dzenia dokumentacji projektowej, 
koniecznej do pozyskania środków 
z rządowego programu budowy Dróg 
lokalnych. ponadto uzgodniono par-
tycypowanie w kosztach tzw. wkładu 
własnego. Starosta i wójt zgodnie 
ustalili, że solidarnie po połowie 
poniosą koszty oba samorządy powiat 
i gmina. Jeżeli zatem dofinansowa-
nie rządowe do zadania wyniesie 80 
procent to po 10 procent przypadnie 

Fot. m. grabowska
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„mamO, tatO mam talent!”
nawet najmniejsze sukcesy 

należy odnotowywać, nawet naj-
mniejsze sukcesy należy celebro-
wać! a co w sytuacji, gdy sukces jest 
naprawdę wielki? wtedy potrzebne 
jest prawdziwe święto! 

w czwartek 21 marca, w pierw-
szych promieniach wiosennego 
słońca, uczniowie Szkoły podstawo-
wej w rudnikach zaprezentowali 
swoje rozliczne talenty i uzdolnie-
nia. po okresie realizacji 
projektów, pracy na zaję-
ciach lekcyjnych i pozalek-
cyjnych, przyszła pora na 
szkolne święto. a było to 
możliwe dzięki rodzicom, 
nauczycielom, Uczniom, 
bez nich by się to nie 
udało! 

a zatem, w najlep-
szym możliwym towarzy-
stwie, dzieci i młodzież 
Sp w rudnikach zaprezen-
towała wyjątkowe przed-
stawienie oparte na moty-
wach noweli „katarynka” 
bolesława prusa z oprawą 
muzyczną wybraną spo-
śród utworów Stanisława 
moniuszki. wybór repertu-
aru nie był przypadkowy. 
władze UneScO postano-
wiły rok 2019 powołać jako 
międzynarodowy rok Sta-
nisława moniuszki na wnio-
sek trzech krajów: litwy, 
białorusi i polski. rok 
moniuszkowski to dosko-
nała okazja do prezentacji 
dorobku artysty. mogliśmy 
zatem poznać wzruszają-
ce losy niewidomej dziew-
czynki i obserwować prze-
mianę głównego bohatera, 
pana tomasza, wielbiciela 
opery. 

 moniuszko stworzył 
kilkaset najróżniejszych 
dzieł muzycznych - fascy-
nujących, wspaniałych: 
pieśni, operetek, baletów. 
najpierw mogliśmy podzi-
wiać uroczystego polone-
za w wykonaniu młodzieży 
z klasy siódmej i ósmej, 

która w pięknych strojach nawią-
zujących do stroju narodowego 
i ludowego rozpoczęła prezentacje 
dorobku. następnie, chłopcy z klasy 
szóstej w pięknych kontuszach szla-
checkich i ze świecami w dłoniach, 
odegrali scenę rodem ze „Strasznego 
dworu”. 

największym „przebojem” 
w twórczości moniuszki jest niewąt-
pliwie aria Jontka „Szumią jodły na 

gór szczycie” z opery „Halka”. Stała 
się ona kanwą scenki kabaretowej 
przedstawionej przez uczniów klasy 
czwartej. atutem tego wykonania 
była dbałość o realistyczne, góral-
skie stroje, jak i niewątpliwy talent 
wokalny adama z klasy szóstej, który 
wcielił się w rolę „swata” tytułowej 
Halki i Jontka.

 „prząśniczkę”, najpopular-
niejszą pieśń Stanisława moniusz-

ki mogliśmy wysłuchać 
w dwóch wersjach. na 
dzwonkach chromatycz-
nych zagrali ten utwór naj-
młodsi uczniowie z klasy 
pierwszej, wersję wokal-
ną opatrzoną mini scenką, 
wykonali uczniowie klasy 
piątej.

„bajka” moniuszki to 
wyśmienity utwór polskiej, 
XiX-wiecznej symfoni-
ki, ale to grupa taneczna 
z klasy drugiej, która przy-
gotowała jego interpre-
tację dostarczyła widzom 
niezapomnianych wrażeń! 
zaskakujący, pomysłowy 
i pełen dynamiki taniec 
z szarfami na długo pozo-
stanie w pamięci widzów.

Oddział przedszkolny 
zaprezentował w rozbraja-
jącym stylu pieśń narodową 
pt ”krakowiaczek” pocho-
dzącą ze zbioru‚ „Śpiewnik 
domowy’’. Dzieci w koloro-
wych strojach krakowskich 
tanecznym krokiem wdarły 
się na scenę i skradły sera 
widzów…

pieśni moniuszki miały 
odpowiadać różnorakim 
nastrojom i potrzebom 
serca, byliśmy więc świad-
kami zapierającego dech 
w piersiach wykonania 
„pieśni wieczornej” przez 
Julię, uczennicę najstar-
szej klasy.

a wszystko to w brawu-
rowym wykonaniu uczniów 
klas 0-Viii Sp w rudnikach!

Tekst i fotografie: 
SP Rudniki
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konkurs pożarniczy 
w dniu 25 marca br. w Urzędzie gminy odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. 

w konkursie udział wzięły dzieci i młodzież szkół podstawowych z włodowic i rudnik oraz iii klasy gimnazjum, przygo-
towani przez pedagogów panie elżbietę baran, lucynę koclęga oraz pana marka baryłę, łącznie 14 osób. Do eliminacji 
powiatowych zakwalifikowali się:

z i grupy wiekowej (klasy od i do Vi)
i miejsce – weronika bembenek - szkoła podstawowa włodowice
ii miejsce-  nadia łągiewka – szkoła podstawowa włodowice
iii miejsce – Sandra wyrwas – szkoła podstawowa włodowice

ii grupa wiekowa (klasy Vii, Viii i iii kl. gimnazjum)
i miejsce – maciej myga – szkoła podstawowa włodowice
ii miejsce – maciej zębalski – szkoła podstawowa włodowice
iii miejsce – adrian Seweryn – szkoła podstawowa rudniki
wysoki poziom wiedzy został nagrodzony upominkami ufundowanymi przez wójta gminy, nadleśnictwo Siewierz oraz 

brokera Ubezpieczeniowego górnośląskiej Spółki brokerskiej Sp. z o.o.
  Art. E.T.

katarzyna bieńkowska
katarzyna bieńkowska – w Skałce 

zamieszkała pięć lat temu. Jak sama 
mówi – „..długo poszukiwałam swo-
jego miejsca na ziemi i tylko tutaj 
są najpiękniejsze wschody i zachody 
słońca. Urzekająca cisza i poranny 
śpiew ptaków. być może są pięk-
niejsze miejsca na ziemi, ale ja ich 
jeszcze nie odkryłam, więc zostaje 
tutaj.” 

pani katarzyna jest malarką, 
ale też absolwentką filozofii i filo-
logii angielskiej. Jest nauczycielem 
w zakładzie poprawczym i Schro-
nisku dla nieletnich w zawierciu. 
Drobna osoba o odważnym sercu 
i pięknej duszy, co widać w jej twór-
czości. Obrazy katarzyny bieńkow-
skiej są odbiciem jej osobowości 
– refleksyjnej, poetyckiej i pełnej 
ukrytych znaczeń. 

z początkiem roku w miejskim 
Ośrodku kultury można było zoba-
czyć jej dorobek twórczy – ponad 50 
prac. andrzej borkiewicz tak zobra-
zował słowami: „twórczość kata-
rzyny bieńkowskiej ma zatem dwa 
przenikające się plany: plastyczny 
(osadzony w ikonografii, traktowa-
nej nie tyle jak inspiracja, tylko 
jako kontekst) oraz głębszy, herme-
neutyczny, na którym w świadomo-

ści samej artystki oraz odbiorcy trwa 
proces pojmowania swych myśli 
i emocji, swojego „ja-tu-kiedyś-

-teraz” w odkrywaniu sztuki sensu, 
czyli przez sztukę do zrozumienia, 
a do zrozumienia jest tak wiele…”. 
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Od stycznia 2019r. z nieodpłatnej 
pomocy prawnej i nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego może 
skorzystać każda osoba, której nie 
stać na uzyskanie odpłatnej porady. 
wystarczy złożyć pisemne oświad-
czenie, że nie jesteśmy w stanie 
ponieść kosztów pomocy odpłat-
nej. Do zaświadczenia nie trzeba 
też dołączać żadnych zaświadczeń 
urzędowych i innych dokumentów. 
każdy, kto oświadczy, że nie stać go 
na pokrycie kosztów pomocy prawnej 
lub poradnictwa obywatelskiego taką 
pomoc otrzyma.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmu-
je:
1. poinformowanie osoby fizycznej, 

zwanej dalej „osobą uprawnio-
ną”, o obowiązującym stanie 
prawnym oraz przysługujących jej 
uprawnieniach lub spoczywają-
cych na niej obowiązkach, w tym 
w związku z toczącym się postę-
powaniem przygotowawczym, 
administracyjnym, sądowym lub 
sądowoadministracyjnym lub 

2. wskazanie osobie uprawnionej 
sposobu rozwiązania jej problemu 
prawnego, lub 

3. sporządzenie projektu pisma 
w sprawach, o których mowa 
w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism 
procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym 
lub sądowym i pism w toczącym 
się postępowaniu sądowoadmini-
stracyjnym, lub

4. nieodpłatną mediację (w 2019 
roku fakultatywnie, a od 2020 
roku obligatoryjnie), 

5. lub sporządzenie projektu pisma 

o zwolnienie od kosztów sądo-
wych lub ustanowienie pełno-
mocnika z urzędu w postępowa-
niu sądowym lub ustanowienie 
adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub rzecz-
nika patentowego w postępo-
waniu sądowoadministracyjnym 
oraz poinformowanie o kosztach 
postępowania i ryzyku finanso-
wym związanym ze skierowaniem 
sprawy na drogę sądową.

nieodpłatna pomoc prawna nie obej-
muje spraw związanych z prowadze-
niem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygoto-
wania do rozpoczęcia działalności.

Wykaz radców prawnych przyjmu-
jących w 2019r. w Punkcie Nieod-
płatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie 
Gminy Włodowice:
1. Agnieszka Kulik – Gęgotek
2. Justyna Ziętara
3. Justyna Żuchowska
4. Michał Kaczyński
5. Jakub Markiewicz.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 
w naszej gminie mieści się w Urzę-
dzie Gminy Włodowice, ul. Krakow-
ska 26, pokój nr 1 (parter) i czynny 
jest codziennie w godzinach od 12⁰⁰ 
do 16⁰⁰.
Forma zapisu:
termin wizyty ustalany jest telefo-
nicznie pod nr telefonu 32 450-71-22 
w każdy piątek w godzinach od 8⁰⁰ do 
10⁰⁰. możliwe jest udzielenie pomocy 
prawnej osobie oczekującej w punk-
cie npp bez uprzedniego umówienia 

terminu wizyty, jeśli nie koliduje to 
z harmonogramem przyjmowania 
interesantów, którzy umówili wizytę 
telefonicznie.
Informacje dodatkowe:
porady, co do zasady udzielane są 
podczas osobistej wizyty w punkcie.
Osoby ze znaczną niepełnosprawno-
ścią ruchową, które nie mogą stawić 
się w punkcie osobiście oraz osoby 
doświadczające trudności w komu-
nikowaniu się mogą zgłaszać chęć 
skorzystania z nieodpłatnej pomocy 
prawnej na adres mailowy: sod@
zawiercie.powiat.pl lub pod nr tele-
fonu 32 450-71-22.
Nieodpłatne poradnictwo obywatel-
skie obejmuje działania dostosowa-
ne do indywidualnej sytuacji osoby 
uprawnionej, zmierzające do podnie-
sienia świadomości tej osoby o przy-
sługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach 
oraz wsparcia w samodzielnym roz-
wiązywaniu problemu, w tym, w razie 
potrzeby, sporządzenie wspólnie 
z osobą uprawnioną planu działania 
i pomoc w jego realizacji. nieodpłat-
ne poradnictwo obywatelskie obej-
muje w szczególności porady dla osób 
zadłużonych i porady z zakresu spraw 
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia 
społecznego. w zakres poradnictwa 
obywatelskiego może wchodzić rów-
nież nieodpłatna mediacja.
Lista jednostek nieodpłatne-
go poradnictwa obywatelskie-
go dostępnego dla mieszkańców 
dostępna jest na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Włodo-
wice w zakładce Nieodpłatna Pomoc 
Prawna.

nieodpłatna pomoc prawna 
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Pogodnych świąt wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości,

 radosnych chwil spędzonych 
w gronie rodzinnym

oraz smacznego jajka i obfitości 
na świątecznym stole

Życzą

wójt Gminy włodowice 
Adam B. Szmukier

Przewodniczący Rady 
Gminy włodowice 

  Stanisław Ibek 
 

pisaliśmy już o naszej młodej pisar-
ce - Dominice Smoleń, która od lat 
zamieszkuje gminę włodowice. Swoją 
pierwszą książkę wydała w 2015 roku - 
„cena naszych pragnień” (wydawnic-
two lucky). na jej koncie jest także 
„bieg do gwiazd” (2018, wydawnictwo 
Szara godzina) oraz antologia opo-
wiadań - „pod świątecznym niebem” 
(2018, wydawnictwo waspos). w 2019 
roku zostaną wydane co najmniej trzy 
książki Dominiki - pierwszą z nich 
jest właśnie „gaming house”. Dwie 
kolejne, które są już w trakcie przy-
gotowań do publikacji, ukażą się pod 
szyldem wydawnictwa replika i będą 
wydane na lato 2019 i na jesień 2019.  
autorka jest w trakcie pisania kolej-
nej powieści - tym razem o skoczku 
narciarskim. 

Gaming house - Jeden dom, a w nim 
ośmioro przyjaciół, którzy są geekami 
komputerowymi. 
kiedy grupa znajomych zdecydowała 
się zamieszkać razem, nie zdawała 
sobie nawet sprawy z tego, jak wiele 
rzeczy może nie wyjść po ich myśli 
i jak wiele dramatów może zawitać 
do ich życia. Jak każdy jednak wie 
- na przyjaciół zawsze można liczyć. 
pytanie tylko - czy na tych też?
„gaming house” to wspaniała, lekko 
humorystyczna historia, która wpro-
wadzi w wasze życie wiele uśmiechu. 
Dajcie jej szansę i pozwólcie zanurzyć 
się w wir prawdziwej miłości i ponad-
czasowej przyjaźni.
Data wydania: wiosna 2019 
wydawnictwo: waspos
kategoria: młodzieżowa/młodzi dorośli 
 

Honorarium autorskie zostanie 
przekazane na cele charytatywne - 
na Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzi-
nie w Górze Włodowskiej. Każda 
kupiona książka wspiera więc to 
miejsce i znajdujące się w nim dzie-
ciaki!

„gaming house”

 Redakcja Faktów 
Gminy włodowice
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euzebiusz Opydo
euzebiusz Opydo urodzony 29 

czerwca 1910 roku we włodowicach, 
syn władysława i Stefanii z domu 
Dyszy vel Dyszyńska.

30 sierpnia 1939 roku został 
zmobilizowany (karta mOb) jako 
starszy strzelec rezerwy w 5. bata-
lionie pancernym – kolumna 
Samochodów ciężarowych 
typ ii nr 553. Dowódcą jed-
nostki był ppor. rez. Jan bie-
niek, zastępcą porucznik Sty-
czek. Dowódcą batalionu był  
mjr / ppłk br. panc. Janusz 
górecki  (1936-1939) dowód-
ca broni pancernych armii 
„kraków”. w kampanii wrze-
śniowej brał udział do 18 
września 1939 roku w skła-
dzie armii „kraków”. między 
8 a 13 września oddziały armii 
cofały się wzdłuż wisły, zmie-
rzając ku wschodowi. w tym 
czasie toczyły one nieustanne 
walki, zwane przez historyków 
„bitwą odwrotową”. 18 wrze-
śnia 1939 roku z całą jednostką 
przekroczył granicę węgierską 
przez przełęcz tatarską. 

i n t e r n o w a n y 
w obozie w miejscowości 
nagymaros korona Szalbon.  
w obozie przebywał do kwiet-
nia 1940 roku i aby dalej 
walczyć, podpisał deklarację 
wstąpienia do armii alianckiej 
oddziałów wojska polskiego 
organizowanych przez genera-
ła władysława Sikorskiego we 
Francji. w kwietniu 1940 roku prze-
kroczył „zieloną granicę” Jugosławii. 
na dalsze rozkazy czekał w Splicie, 
skąd w przebraniu, statkiem greckim 
„patris” wraz z innymi żołnierzami 
przybył do marsylii. we Francji, po 
trzydniowym pobycie w camp de 
carpiagne, 3 maja 1940 roku grupę 
skierowano do obozu bressuire, 
a następnie do obozu wojskowe-
go w parthenay. Jako zdolny do 
służby wojskowej, dostał przydział 
do 4. pułku czołgów i skierowa-
nie do piolenc, a następnie do bol-
lene. tam otrzymał przydział do  
i Szwadronu i plutonu ii drużyny 10. 
brygady kawalerii zmotoryzowanej, 

której dowódcą był generał Stani-
sław maczek. Dowódcą szwadronu 
był rotmistrz Otton (Otto) eysymont, 
dowódcą plutonu porucznik górny, 
a drużyny - plutonowy buszkowski.  
w bitwie pod montbard zostali oto-
czeni i rozbici, bez możliwości 

i rowów, w błocie i wodzie spowodo-
wała u niego chorobę reumatyczną. 
następnie przewieziony do wietmar-
schen, po kilku miesiącach ponownie 
do bathorn, a następnie do obozu 
jenieckiego w gneixendorf w austrii, 
mającego opinię obozu śmierci. 

Dziennie umierało tam od 
60 – 70 jeńców. w obozie, po 
odmówieniu pracy przy budo-
wie autostrady linz – praga, 
do której zostali wywiezieni 
wszyscy oficerowie i również 
euzebiusz Opydo, jeńcy zosta-
li ukarani sześciotygodniowym 
spaniem pod celtami, mimo 
pory zimowej. wielu jeńców 
przypłaciło to zdrowiem - 
euzebiusz Opydo zachorował 
na zapalenie płuc. w kwietniu 
1942 roku, z wieloma jeńcami 
został wywieziony na roboty do 
bauerów i fabryk. przydzielony 
został do arbeitskommando 
landwirtschaft 466 l w kapelln 
w niemczech – tam zachoro-
wał na tyfus brzuszny. leczo-
ny był w szpitalu jenieckim  
w gneixendorf 17 b, skąd 
wrócił do arbeitskomman-
do landwirtschaft 466 l 
w kapelln. w listopadzie 
1944 roku doznał złamania 
prawej nogi, w wyniku którego 
powstało duże zniekształcenie 
przyśrodkowej części kolana, 
na skutek czego przez całe 
życie miał kłopoty z chodze-
niem. kiedy w kwietniu 1945 

roku obóz w kapelln został wyzwo-
lony, zgłosił się na wyjazd do polski. 
Do włodowic wrócił w czerwcu 1945 
roku. na karcie demobilizacyjnej 
widnieje stopień wojskowy starsze-
go kaprala.

w 1982 roku został odzna-
czony meDalem za UDział  
w wOJnie ObrOnneJ 1939, a w 1991 
roku - krzyŻem czynU bOJOwe-
gO pOlSkicH Sił zbrOJnycH na 
zacHODzie.

zmarł 3 grudnia 1998 roku. Spo-
czywa na cmentarzu parafialnym we 
włodowicach.

Małgorzata Leszczyńska

przebicia się. Stosownie do rozkazu 
generała maczka żołnierze grupami 
zaczęli przedzierać się. niestety, po 
pięciu dniach część dostała się do nie-
woli w okolicach Dijon. po sześcioty-
godniowym pobycie w longvic został 
przewieziony do obozu jenieckiego  
w mieście colmar, następnie do 
Strasburga i na koniec do west-
falii do Stalagu Vi a w Hemer 
(niemcy), gdzie otrzymał numer 
jeniecki polak – francuski 37051 a. 
w październiku 1940 roku został 
wywieziony do obozu bathorn do 
lagru Vi c, a następnie do obozu  
w Dalum, w którym morder-
cza praca przy kopaniu kanałów 
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E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu 
osobistego – potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz 
uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zaintere-
sowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komu-
nikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. e-dowód 
umożliwia m.in.:

• logowanie się do portali administracji publicznej (np. 
epUap),

• elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
• korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na 

lotniskach.

Zdecyduj, czy chcesz podpis osobisty w e-dowodzie.
Jeśli tak, zaznacz to we wniosku.

WAŻNE! Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny –
nie musisz go wymieniać.

e-dowód zawiera te same dane co poprzedni dowód osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie (awersie) 
e-dowodu jest numer can. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie).
can będzie ci potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. ponadto chroni twój e-dowód, 
żeby osoba niepowołana nie odczytała zdalnie twoich danych zapisanych w warstwie elektronicznej.
Jeśli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu, przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym urzędzie 
gminy, możesz ustalić kody pin:
• do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry)
• do składania podpisu osobistego – PIN2 (zawierający 6 cyfr).
kod pin2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty.
Otrzymasz również kod pUk. nie chcesz go odebrać?
zostaw w urzędzie. kod pUk służy do odblokowania
e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne podanie błędnego kodu pin. 

Kradzież, zagubienie e-dowodu – co robić?
zgłoś zagubienie lub kradzież e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez internet na stronie www.obywatel.
gov.pl – wtedy e-dowód zostanie unieważniony od razu.
Jeśli nie wiesz gdzie jest twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, możesz go zawiesić na maksy-
malnie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli 
w tym czasie cofniesz zawieszenie, twój e-dowód będzie znowu ważny. to również możesz zrobić w urzędzie gminy lub 
przez internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie zawieszony od razu.
Jeśli ukradziono ci twój e-dowód, zgłoś to policji. nie musisz już dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie gminy. e-dowód 
zostanie unieważniony.
pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym banku. zgłoś ten fakt nawet jeśli nie 
masz konta bankowego. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami. 

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie www.edowod.gov.pl.

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – 
potwierdza twoją tożsamość i  obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania 
granic niektórych państw.

Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły 
używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z  administracją publiczną 
i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.:

• logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
• elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
• korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

CO TO JEST 
E-DOWÓD?

Zdecyduj, czy chcesz podpis osobisty w e-dowodzie. 
Jeśli tak, zaznacz to we wniosku.

WAŻNE! Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny – 
nie musisz go wymieniać.

E-dowód zawiera te same dane co poprzedni dowód 
osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie 
(awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on też zapisany 
w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie).

CAN będzie ci potrzebny, jeśli chcesz skorzystać 
z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni 
twój e-dowód, żeby osoba niepowołana nie odczytała 
zdalnie twoich danych zapisanych w  warstwie 
elektronicznej.

Jeśli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu, 
przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym 
urzędzie gminy, możesz ustalić kody PIN:

• do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry) 
• do składania podpisu osobistego – PIN2  

(zawierający 6 cyfr). 

Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we 
wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty.

Otrzymasz również kod PUK. Nie chcesz go odebrać? 
Zostaw w urzędzie. Kod PUK służy do odblokowania 
e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne 
podanie błędnego kodu PIN. 

nr CAN

Kradzież, zagubienie e-dowodu – co robić?
Zgłoś zagubienie lub kradzież e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez 
Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie unieważniony 
od razu. 

Jeśli nie wiesz gdzie jest twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, 
możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeśli w  tym czasie nie cofniesz 
zawieszenia, twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym 
czasie cofniesz zawieszenie, twój e-dowód będzie znowu ważny. To również możesz 
zrobić w urzędzie gminy lub przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy 
e-dowód zostanie zawieszony od razu.

Jeśli ukradziono ci twój e-dowód, zgłoś to Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać 
tego w urzędzie gminy. E-dowód zostanie unieważniony.

Pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym 
banku. Zgłoś ten fakt nawet jeśli nie masz konta bankowego. Dzięki temu zadbasz 
o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz  na stronie 
www.edowod.gov.pl.
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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 młodzież 
podczas pochodu 1 maja.

zafascynowany astronomią
prezentujemy państwu naszego 

mieszkańca, pasjonata astronomii, 
kazimierza lamcha. Swoje zaintere-
sowanie gwieździstym niebem roz-
począł około 15 lat temu. wówczas 
zauroczony został pięknem nieba, na 
które współczesny człowiek spogląda 
średnio kilkadziesiąt sekund w ciągu 
doby. w tamtym czasie z jego miejsca 
zamieszkania w kopaninach, nocne 
niebo było o wiele lepiej widoczne niż 
dzisiaj. Obecnie poświata wytwarzana 
przez oświetlenie uliczne w naszym 
rejonie, zarówno w tym najbliższym 
ale także światła zawiercia czy mysz-
kowa mocno pogarszają widzenie 
gwiazd na niebie. to tak zwane zanie-
czyszczenie nieba światłem służącym 
do nocnego oświetlenia ulic. Żeby móc 
obejrzeć niebo z całym dobrodziej-
stwem gwiazd, trzeba obecnie jechać 
w odpowiednie miejsca, które pan 
kazimierz wyszukuje na internetowej 
mapie ciemnego nieba. i twierdzi, 
że naprawdę warto udać się bardzo 
daleko, nawet w bieszczady, aby 
móc delektować się około czterema 
tysiącami gwiazd widocznych gołym 
okiem. w naszym rejonie widoczne 
są tylko te największe gwiazdy. nasz 
rozmówca od ośmiu lat nieustannie 
jest członkiem polskiego towarzy-
stwa miłośników astronomii w kato-

wicach, gdzie często uczestniczy 
w różnorakich pokazach, prelekcjach 
czy wykładach, wygłaszanych przez 

autorytety astronomii. tam wymie-
nia się swoimi spostrzeżeniami. czyta 
bardzo wiele książek i publikacji o tej 
jednej z najstarszych nauk ludzkości. 
Jego pasja jest tak silna, że często 
poświęca noc aby móc obserwować 
zjawiska na naszym niebie, zwłasz-
cza te rzadkie jak zaćmienia, komety 
czy deszcz meteorytów. pan kazi-
mierz początkowo wykonał według 
własnego pomysłu lunetę, która nie 
była doskonała ale w dużej mierze 
wspomagała oko obserwatora. Obec-
nie w ofercie specjalistycznych skle-
pów można wybierać profesjonalne 
urządzenia jak lunety czy teleskopy 
i urządzić w swoim mieszkaniu praw-
dziwe obserwatorium. wpatrując się 
w niebo nabył cennej umiejętności 
przewidywania pogody na następny 
dzień, tak jak robili to nasi przodko-
wie, nie mając możliwości słuchania 
prognozy w mediach. Dawniej przewi-
dywało się pogodę patrząc na zachód 
słońca, czy nadciągające chmury albo 
występowanie rosy na trawie. nasz 
pasjonat z przyjemnością i bardzo 
chętnie podzieli się swoimi doświad-
czeniami z każdym zainteresowanym. 
niebo jest piękne zarówno w dzień 
jak i w nocy, trzeba tylko to piękno 
dostrzec i zachwycić się nim. 
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