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GMINY
WŁODOWICE

Stado owiec rasy olkuskiej
w gospodarstwie Państwa
Urszuli i Grzegorza Miśtów w Zdowie.

Mamy leśnictwo Włodowice!
Od 01 stycznia 2019 roku Nadleśnictwo Siewierz utworzyło nowe
leśnictwo pn. Włodowice. Leśniczym
jest znany wielu właścicielom lasów
prywatnych pan Sławomir Jureńczyk.
Kancelaria nowego leśnictwa, znajduje się w UG Włodowice (na parterze). Tam też, w każdy roboczy piątek
w godzinach od 9:00 do 11:00 leśniczy
przyjmuje petentów. Oprócz gospodarki leśnej w lasach państwowych,
leśniczy nadal będzie zajmował się
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sprawami lasów prywatnych położonych na terenie gminy Włodowice np.
legalizacja drewna. Natomiast właściciele lasów z terenu gminy Zawiercie
przyjmowani są przez leśniczego w UM
Zawiercie w każdy drugi wtorek miesiąca 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.

Nieodpłatna
pomoc
prawna
strona

Lasy naszej gminy w przeważającej części to lasy iglaste o dużym
zagrożeniu pożarowym. Leśniczy prosi
o ostrożność by przypadkowo nie
zaprószyć ognia. Przyroda jest naszym
wspólnym dobrem, o które powinniśmy dbać wspólnie dla dobra przyszłych pokoleń.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Nadleśnictwa Siewierz:
www.siewierz.katowice.lasy.gov.pl

Euzebiusz
Opydo
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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 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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Za nami wybory sołeckie

W okresie od dnia 29.01. –
08.02.2019 r. we wszystkich sołectwach naszej gminy odbyły się
zebrania wiejskie, podczas których
mieszkańcy dokonali wyboru Sołtysów 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:
Liczba mieszkańców
uprawnionych
do głosowania

Liczba
uczestników
zebrania

Termin zebrania
(pierwszy/
drugi)

Frekwencja
(w %)

Lp.

Sołectwo

1.

Włodowice

946

103

pierwszy

10, 8

2.

Rzędkowice

439

57

pierwszy

12, 9

3.

Rudniki

1118

99

drugi

8, 8

4.

Morsko

245

67

pierwszy

27, 3

5.

Hucisko

251

45

pierwszy

17, 9

6.

Góra Włodowska – kolonia

213

28

pierwszy

13, 1

7.

Góra Włodowska – wieś

244

37

pierwszy

15, 1

8.

Skałka – Kopaniny

231

55

pierwszy

23, 8

9.

Parkoszowice

206

28

pierwszy

13, 5

10.

Zdów

425

104

pierwszy

24, 4

4.318

623

Razem frekwencja wyborcza:

14, 4
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Za nami wybory sołeckie - c.d.
W wyniku przeprowadzonych wyborów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich wybrano:
Lp.

Sołectwo

Sołtys

Rada Sołecka

1.

Włodowice

Maria Wnuk

1. Tomasz Kita
2. Ireneusz Merta
3. Adriana Muchowicz
4. Henryk Opiekulski
5. Joanna Sarnik

2.

Rzędkowice

Włodzimierz Powązka

1. Adam Bialik
2. Mariusz Haładus
3. Wioletta Jędruszek
4. Ryszard Powązka
5. Katarzyna Świerczyńska – Myga

3.

Rudniki

Ilona Pleban

1. Ewa Chłądzyńska
2. Bogdan Hwastek
3. Krystyna Molenda
4. Grzegorz Rok
5. Edward Wolny

4.

Morsko

Dagmara Derdoń - Wicepolska

1. Józef Domagała
2. Dawid Mikoda
3. Krzysztof Miśta
4. Janusz Okraska
5. Łukasz Popielecki

5.

Hucisko

Stanisław Mus

1. Władysław Budzikur
2. Tomasz Dziedzic
3. Małgorzata Grabowska
4. Antoni Korpyś
5. Paweł Król

6.

Góra Włodowska – kolonia

Piotr Opałka

1. Michał Bański
2. Krzysztof Janikowski
3. Renata Merta
4. Paweł Opałka
5. Przemysław Szymocha

7.

Góra Włodowska – wieś

Malwina Grabowska

1. Aneta Chrząszcz
2. Marek Labocha
3. Włodzimierz Latusek
4. Wioletta Szewczyk
5. Mikołaj Trzebuniak

8.

Skałka – Kopaniny

Wojciech Kazanecki

1. Stanisław Biały
2. Paweł Brodzik
3. Bronisław Koclęga
4. Sylwia Kopa – Dobosz
5. Roman Stachurski

9.

Parkoszowice

Maria Kwiatkowska

10.

Zdów

Zbigniew Piekarczyk

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.
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Dzień Kobiet
Dzień Kobiet - z tej okazji Radni Rady
Gminy Włodowice – Pani Aurelia Trzebuniak oraz Pan Przemysław Szymocha, Sołtysi Pani Malwina Grabowska
i Pan Piotr Opałka, Koło Gospodyń
Wiejskich z góry Włodowskiej oraz
Ochotnicza Straż Pożarna w Górze
Włodowskiej zorganizowali uroczystość dla mieszkanek Góry Włodowskiej.
Podczas imprezy swoje zdolności
wokalne zaprezentowały Jagoda
Biała, Marysia Mazanek oraz Maja
Jagieło, swoim śpiewem uraczyły
także Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Odbył się także Konkurs pn.
„Perfekcyjna Gospodyni”.

Fot. M. Grabowska

Planowana i bardzo oczekiwana inwestycja
Starosta Powiatowy Gabriel Dors
widzi pilną potrzebę przebudowy
drogi powiatowej łączącej Włodowice z Morskiem. Swoją opinię na ten
temat wyraził podczas roboczego
potkania z Wójtem Gminy Włodowice Adamem Szmukierem, który taki
pogląd również podziela. Spotkanie odbyło się w gabinecie Starosty
w dniu 18 stycznia br. Uczestnicy
wyrazili pogląd, że droga jest w fatalnym stanie i niezbędne jest podjęcie pilnych działań celem poprawy

sytuacji. Pan Starosta wydał już stosowne polecenia dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej,
koniecznej do pozyskania środków
z rządowego Programu Budowy Dróg
Lokalnych. Ponadto uzgodniono partycypowanie w kosztach tzw. wkładu
własnego. Starosta i Wójt zgodnie
ustalili, że solidarnie po połowie
poniosą koszty oba samorządy powiat
i gmina. Jeżeli zatem dofinansowanie rządowe do zadania wyniesie 80
procent to po 10 procent przypadnie

na te samorządy. Środki w programie pochodzić będą w całości z funduszy 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 dofinansowanie w Urzędzie Wojewódzkim.

Zmiana na stanowisku Dyrektora ZUK
Od 1 kwietnia 2019r. nowym
Dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych we Włodowicach został Pan
Marek Borowik. Zastąpił Pana Andrzeja Sutora, który pracował na tym stanowisku od 2003r. i odszedł na zasłużoną emeryturę.
Pan Marek Borowik został zatrudniony na stanowisku Dyrektora ZUK
po wyłonieniu w drodze ogłoszonego
konkursu. Wcześniej pełnił funkcję
Sekretarza w Zawierciu i Myszkowie
oraz Wiceprezydenta Zawiercia ds.
gospodarczych.
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„MAMO, Tato mam talent!”
Nawet
najmniejsze
sukcesy
należy odnotowywać, nawet najmniejsze sukcesy należy celebrować! A co w sytuacji, gdy sukces jest
naprawdę wielki? Wtedy potrzebne
jest prawdziwe święto!
W czwartek 21 marca, w pierwszych
promieniach
wiosennego
słońca, uczniowie Szkoły Podstawowej w Rudnikach zaprezentowali
swoje rozliczne talenty i uzdolnienia. Po okresie realizacji
projektów, pracy na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, przyszła pora na
szkolne święto. A było to
możliwe dzięki Rodzicom,
Nauczycielom, Uczniom,
bez nich by się to nie
udało!
A zatem, w najlepszym możliwym towarzystwie, dzieci i młodzież
SP w Rudnikach zaprezentowała wyjątkowe przedstawienie oparte na motywach noweli „Katarynka”
Bolesława Prusa z oprawą
muzyczną wybraną spośród utworów Stanisława
Moniuszki. Wybór repertuaru nie był przypadkowy.
Władze UNESCO postanowiły rok 2019 powołać jako
międzynarodowy rok Stanisława Moniuszki na wniosek trzech krajów: Litwy,
Białorusi i Polski. Rok
Moniuszkowski to doskonała okazja do prezentacji
dorobku artysty. Mogliśmy
zatem poznać wzruszające losy niewidomej dziewczynki i obserwować przemianę głównego bohatera,
Pana Tomasza, wielbiciela
opery.
Moniuszko stworzył
kilkaset
najróżniejszych
dzieł muzycznych - fascynujących,
wspaniałych:
pieśni, operetek, baletów.
Najpierw mogliśmy podziwiać uroczystego poloneza w wykonaniu młodzieży
z klasy siódmej i ósmej,

która w pięknych strojach nawiązujących do stroju narodowego
i ludowego rozpoczęła prezentacje
dorobku. Następnie, chłopcy z klasy
szóstej w pięknych kontuszach szlacheckich i ze świecami w dłoniach,
odegrali scenę rodem ze „Strasznego
dworu”.
Największym
„przebojem”
w twórczości Moniuszki jest niewątpliwie 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, góralskie stroje, jak i niewątpliwy talent
wokalny Adama z klasy szóstej, który
wcielił się w rolę „swata” tytułowej
Halki i Jontka.
„Prząśniczkę”, najpopularniejszą pieśń Stanisława Moniuszki mogliśmy wysłuchać
w dwóch wersjach. Na
dzwonkach
chromatycznych zagrali ten utwór najmłodsi uczniowie z klasy
pierwszej, wersję wokalną opatrzoną mini scenką,
wykonali uczniowie klasy
piątej.
„Bajka” Moniuszki to
wyśmienity utwór polskiej,
XIX-wiecznej
symfoniki, ale to grupa taneczna
z klasy drugiej, która przygotowała jego interpretację dostarczyła widzom
niezapomnianych wrażeń!
Zaskakujący, pomysłowy
i pełen dynamiki taniec
z szarfami na długo pozostanie w pamięci widzów.
Oddział przedszkolny
zaprezentował w rozbrajającym stylu pieśń narodową
pt ”Krakowiaczek” pochodzącą ze zbioru‚ „Śpiewnik
domowy’’. Dzieci w kolorowych strojach krakowskich
tanecznym krokiem wdarły
się na scenę i skradły sera
widzów…
Pieśni Moniuszki miały
odpowiadać
różnorakim
nastrojom i potrzebom
serca, byliśmy więc świadkami zapierającego dech
w piersiach wykonania
„Pieśni wieczornej” przez
Julię, uczennicę najstarszej klasy.
A wszystko to w brawurowym wykonaniu uczniów
klas 0-VIII SP w Rudnikach!
Tekst i fotografie:
SP Rudniki
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Katarzyna Bieńkowska
Katarzyna Bieńkowska – w Skałce
zamieszkała pięć lat temu. Jak sama
mówi – „..długo poszukiwałam swojego miejsca na Ziemi i tylko tutaj
są najpiękniejsze wschody i zachody
słońca. Urzekająca cisza i poranny
śpiew ptaków. Być może są piękniejsze miejsca na Ziemi, ale ja ich
jeszcze nie odkryłam, więc zostaje
tutaj.”
Pani Katarzyna jest malarką,
ale też absolwentką filozofii i filologii angielskiej. Jest nauczycielem
w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu.
Drobna osoba o odważnym sercu
i pięknej duszy, co widać w jej twórczości. Obrazy Katarzyny Bieńkowskiej są odbiciem jej osobowości
– refleksyjnej, poetyckiej i pełnej
ukrytych znaczeń.
Z początkiem roku w Miejskim
Ośrodku Kultury można było zobaczyć jej dorobek twórczy – ponad 50
prac. Andrzej Borkiewicz tak zobrazował słowami: „twórczość Katarzyny Bieńkowskiej ma zatem dwa
przenikające się plany: plastyczny
(osadzony w ikonografii, traktowanej nie tyle jak inspiracja, tylko
jako kontekst) oraz głębszy, hermeneutyczny, 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…”.

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, przygotowani 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.
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Nieodpłatna pomoc prawna

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 oświadczenie, że nie jesteśmy w stanie
ponieść kosztów pomocy odpłatnej. 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 obejmuje:
1. poinformowanie osoby fizycznej,
zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie
prawnym oraz przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem
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 sądowoadministracyjnym, lub
4. nieodpłatną mediację (w 2019
roku fakultatywnie, a od 2020
roku obligatoryjnie),
5. lub sporządzenie projektu pisma

o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie
adwokata,
radcy
prawnego,
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym
oraz poinformowanie o kosztach
postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem
sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności.
Wykaz radców prawnych przyjmujących w 2019r. w Punkcie Nieodpłatnej 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 Urzędzie Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, pokój nr 1 (parter) i czynny
jest codziennie w godzinach od 12⁰⁰
do 16⁰⁰.
Forma zapisu:
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr telefonu 32 450-71-22
w każdy piątek w godzinach od 8⁰⁰ do
10⁰⁰. Możliwe jest udzielenie pomocy
prawnej osobie oczekującej w punkcie 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 niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić
się w punkcie osobiście oraz osoby
doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą zgłaszać chęć
skorzystania z nieodpłatnej pomocy
prawnej na adres mailowy: sod@
zawiercie.powiat.pl lub pod nr telefonu 32 450-71-22.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby
uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach
oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie
potrzeby, sporządzenie wspólnie
z osobą uprawnioną planu działania
i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób
zadłużonych i porady z zakresu spraw
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia
społecznego. W zakres poradnictwa
obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.
Lista
jednostek
nieodpłatnego
poradnictwa
obywatelskiego dostępnego dla mieszkańców
dostępna jest na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Włodowice w zakładce 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
Przewodniczący Rady
Gminy Włodowice

Wójt Gminy Włodowice

Stanisław Ibek

Adam B. Szmukier

Redakcja Faktów
Gminy Włodowice

„Gaming house”
Pisaliśmy już o naszej młodej pisarce - Dominice Smoleń, która od lat
zamieszkuje gminę Włodowice. Swoją
pierwszą książkę wydała w 2015 roku „Cena naszych pragnień” (Wydawnictwo Lucky). Na jej koncie jest także
„Bieg do gwiazd” (2018, Wydawnictwo
Szara Godzina) oraz antologia opowiadań - „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 przygotowań do publikacji, ukażą się pod
szyldem Wydawnictwa Replika i będą
wydane na lato 2019 i na jesień 2019.
Autorka jest w trakcie pisania kolejnej 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 wprowadzi w wasze życie wiele uśmiechu.
Dajcie jej szansę i pozwólcie zanurzyć
się w wir prawdziwej miłości i ponadczasowej przyjaźni.
Data wydania: wiosna 2019
Wydawnictwo: WasPos
Kategoria: młodzieżowa/młodzi dorośli

Honorarium autorskie zostanie
przekazane na cele charytatywne na Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej. Każda
kupiona książka wspiera więc to
miejsce i znajdujące się w nim dzieciaki!
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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. Batalionie Pancernym – Kolumna
Samochodów
Ciężarowych
Typ II Nr 553. Dowódcą jednostki był ppor. rez. Jan Bieniek, zastępcą porucznik Styczek. Dowódcą batalionu był
mjr / ppłk br. panc. Janusz
Górecki (1936-1939) dowódca broni pancernych Armii
„Kraków”. W kampanii wrześniowej brał udział do 18
września 1939 roku w składzie Armii „Kraków”. Między
8 a 13 września oddziały Armii
cofały się wzdłuż Wisły, zmierzając ku wschodowi. W tym
czasie toczyły one nieustanne
walki, zwane przez historyków
„bitwą odwrotową”. 18 września 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 kwietnia 1940 roku i aby dalej
walczyć, podpisał deklarację
wstąpienia do Armii Alianckiej
oddziałów Wojska Polskiego
organizowanych przez generała Władysława Sikorskiego we
Francji. W kwietniu 1940 roku przekroczył „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 wojskowego w Parthenay. Jako zdolny do
służby wojskowej, dostał przydział
do 4. Pułku Czołgów i skierowanie do Piolenc, a następnie do Bollene. Tam otrzymał przydział do
I Szwadronu I plutonu II drużyny 10.
Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej,

której dowódcą był generał Stanisław Maczek. Dowódcą szwadronu
był rotmistrz Otton (Otto) Eysymont,
dowódcą plutonu porucznik Górny,
a drużyny - plutonowy Buszkowski.
W bitwie pod Montbard zostali otoczeni i rozbici, bez możliwości

przebicia się. Stosownie do rozkazu
generała Maczka żołnierze grupami
zaczęli przedzierać się. Niestety, po
pięciu dniach część dostała się do niewoli w okolicach Dijon. Po sześciotygodniowym pobycie w Longvic został
przewieziony do obozu jenieckiego
w mieście Colmar, następnie do
Strasburga i na koniec do Westfalii 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 mordercza praca przy kopaniu kanałów

i rowów, w błocie i wodzie spowodowała u niego chorobę reumatyczną.
Następnie przewieziony do Wietmarschen, 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 budowie autostrady Linz – Praga,
do której zostali wywiezieni
wszyscy oficerowie i również
Euzebiusz Opydo, jeńcy zostali 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 zachorował na tyfus brzuszny. Leczony był w szpitalu jenieckim
w Gneixendorf 17 B, skąd
wrócił do Arbeitskommando 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 chodzeniem. Kiedy w kwietniu 1945
roku obóz w Kapelln został wyzwolony, zgłosił się na wyjazd do Polski.
Do Włodowic wrócił w czerwcu 1945
roku. Na karcie demobilizacyjnej
widnieje stopień wojskowy starszego kaprala.
W 1982 roku został odznaczony
MEDALEM
ZA
UDZIAŁ
W WOJNIE OBRONNEJ 1939, a w 1991
roku - KRZYŻEM CZYNU BOJOWEGO POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH NA
ZACHODZIE.
Zmarł 3 grudnia 1998 roku. Spoczywa na cmentarzu parafialnym we
Włodowicach.
Małgorzata Leszczyńska
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E-dowód zawiera te same dane co poprzedni dowód
osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie
(awersie)
e-dowodu
jest numer
CAN. Jest onfunkcje
też zapisany
E-dowód
posiada wszystkie
dotychczasowe
dowodu
w
kodzie
kreskowym
na
drugiej
stronie
(rewersie).
osobistego – potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz
uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.

CAN będzie ci potrzebny, jeśli chcesz skorzystać
z elektronicznych
e-dowodu.
Ponadto
Dodatkowo, dziękifunkcji
warstwie
elektronicznej,
osoby chroni
zainteretwój
e-dowód,
żeby
osobae-dowodu
niepowołana
nie odczytała
sowane
będą mogły
używać
do elektronicznej
komunikacji z administracją
publiczną
i innymi podmiotami.
E-dowód
zdalnie
twoich danych
zapisanych
w warstwie
umożliwia m.in.:
elektronicznej.

nr CAN

CO TO JE
E-DOWÓ

• logowanie się do portali administracji publicznej (np.
ePUAP),
Jeśli
chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu,
•
podpisywanie
dokumentów
(podpis
osobisty),
przy elektroniczne
odbiorze e-dowodu
lub
później w
dowolnym
• korzystanie
automatycznych
bramek
granicznych np. na
urzędzie
gminy,zmożesz
ustalić kody
PIN:
lotniskach.
• do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry)

• do składania podpisu osobistego – PIN2
(zawierający
cyfr). podpis osobisty w e-dowodzie.
Zdecyduj,
czy6 chcesz

Jeśli tak, zaznacz to we wniosku.

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

WAŻNE! Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny –
nie musisz
go wymieniać.
Otrzymasz również
kod PUK.
Nie chcesz go odebrać?

Zostaw w urzędzie. Kod PUK służy do odblokowania
E-dowód zawiera
te same dane co
poprzedni dowódpoprzez
osobisty. Jedyną
nową informacją na pierwszej stronie (awersie)
e-dowodu
w przypadku
zablokowania
3-krotne
e-dowodu jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie).
podanie
PIN.skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni twój e-dowód,
CAN będziebłędnego
ci potrzebny, kodu
jeśli chcesz
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?
Kradzież,
zagubienie
e-dowodu
– co robić?
Zostaw w urzędzie. Kod PUK służy do odblokowania
Zgłoś
zagubienie
kradzież
e-dowodu
w urzędzie
gminy
lub w każdej chwili przez
e-dowodu
w przypadku lub
zablokowania
poprzez
3-krotne podanie
błędnego
kodu PIN.

Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie unieważniony
od razu.

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.

Jeśli
nie
wiesz
gdzie
jestunieważniony
twój e-dowód,
masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz,
gov.pl
– wtedy
e-dowód
zostanie
od razu.aledotychczasowe
E-dowód
posiada
wszystkie
funkcje
dowodu
możesz
go gdzie
zawiesić
maksymalnie
14 że
dni.
Jeśli
w tym możesz
czasiego zawiesić
nie cofniesz
Jeśli nie wiesz
jest twój na
e-dowód,
ale masz nadzieję,
jeszcze
go znajdziesz,
na maksymalnie
14 dni. Jeśli
w tym
czasie nietożsamość
cofniesz
zawieszenia,
e-dowód zostanie
automatycznie
Jeśli do
potwierdza
twoją
i twój
obywatelstwo
oraz unieważniony.
uprawnia
zawieszenia,
twój
e-dowód
zostanie
automatycznie
unieważniony.
Jeśli w tym
w tym czasie cofniesz zawieszenie, twój e-dowód będzie znowu ważny. To również możesz zrobić w urzędzie gminy lub
czasie
cofniesz
zawieszenie,
twój e-dowód
będzie znowu ważny. To również możesz
granic
państw.
przez
Internetniektórych
na stronie www.obywatel.gov.pl
– wtedy e-dowód zostanie zawieszony od razu.
zrobić
w urzędzie
gminy lub
Internet
– wtedy
Jeśli ukradziono
ci twój e-dowód,
zgłoś przez
to Policji.
Nie musiszna
już stronie
dodatkowowww.obywatel.gov.pl
zgłaszać tego w urzędzie gminy.
E-dowód
zostanie unieważniony.
e-dowód
zostanie zawieszony od razu.

Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowan
Jeśli
ukradziono
ci twój e-dowód,
zgłoś to Policji. Nie musisz
już dodatkowo
zgłaszać
używać
e-dowodu
do elektronicznej
komunikacji
z administra
tego
w urzędzie
gminy.
E-dowód
Dodatkowe
informacje,
w tym jak
korzystać zostanie
z e-dowodu,unieważniony.
znajdziesz na stronie www.edowod.gov.pl.
i innymi
podmiotami.
E-dowód
umożliwia m.in.:
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.
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Chwile z naszej historii zachować
od zapomnienia...
Prezentujemy Państwu fotografię
przedstawiającą młodzież
podczas pochodu 1 Maja.

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

Zafascynowany astronomią
Prezentujemy Państwu naszego
mieszkańca, pasjonata astronomii,
Kazimierza Lamcha. Swoje zainteresowanie gwieździstym niebem rozpoczął 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 Myszkowa mocno pogarszają widzenie
gwiazd na niebie. To tak zwane zanieczyszczenie nieba światłem służącym
do nocnego oświetlenia ulic. Żeby móc
obejrzeć niebo z całym dobrodziejstwem 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 Towarzystwa Miłośników Astronomii w Kato-

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

autorytety astronomii. Tam wymienia 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, zwłaszcza te rzadkie jak zaćmienia, komety
czy deszcz meteorytów. Pan Kazimierz początkowo wykonał według
własnego pomysłu lunetę, która nie
była doskonała ale w dużej mierze
wspomagała oko obserwatora. Obecnie w ofercie specjalistycznych sklepów można wybierać profesjonalne
urządzenia jak lunety czy teleskopy
i urządzić w swoim mieszkaniu prawdziwe obserwatorium. Wpatrując się
w niebo nabył cennej umiejętności
przewidywania pogody na następny
dzień, tak jak robili to nasi przodkowie, nie mając możliwości słuchania
prognozy w mediach. Dawniej przewidywało się pogodę patrząc na zachód
słońca, czy nadciągające chmury albo
występowanie rosy na trawie. Nasz
Pasjonat z przyjemnością i bardzo
chętnie podzieli się swoimi doświadczeniami z każdym zainteresowanym.
Niebo jest piękne zarówno w dzień
jak i w nocy, trzeba tylko to piękno
dostrzec i zachwycić się nim.
e- mail: kazikdioda@interia.pl

